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Saksbehandler: Åse Berit Valle  

 

Instruks for valgnemnda i Norges Bondelag 

 

 

Forslag til vedtak: 

Styrets innstilling til årsmøte 

Norges Bondelag mener at valgnemndas instruks tydelig skal klargjøre hva som er 

valgnemndas oppgaver. Det er derfor nødvendig med to presiseringer i valgnemndas instruks: 

1) Valgnemnda skal innstille på godtgjøring til leder og nestleder i valgnemnda.  

2) Valgnemnda skal fremme forslag på to varamedlemmer i nummerorden til ordførerne. 

 

Ordlyden i valgnemndas instruks blir da:  

 

II Valgnemndas oppgaver 

Valgnemnda skal legge fram innstilling for årsmøtet til: 

 

Pkt 5: (tillegget er uthevet) 

Ordfører og varaordfører, samt 2 varamedlemmer i nummerorden - funksjonstid 1 år 

Pkt 9: (tillegget er uthevet) 

Fast godtgjøring til (….), leder og nestleder i valgnemnda. 

 

 

 

Saksutredning 

Valgkomiteens instruks styrer valgkomiteens arbeid. Norges Bondelag er opptatt av at 

instruksen skal være så presis og retningsgivende som mulig.   

 

I instruksen er det ikke beskrevet hvem som innstiller på godtgjøring til valgkomiteens leder 

og nestleder. Dagens praksis har vært at valgnemnda innstiller på denne godtgjøringen.  

Dagens godtgjøring for valgnemnda er: 

  Lederen av valgnemnda i Norges Bondelag            15.000,-   

 Nestleder i valgnemnda i Norges Bondelag                    6.000,- 

 Godtgjørelse for telefontjenester for valgnemndas medlemmer for  

2016/2017 (unntatt samvirkemedlem)        1.000,-      

 Leder              2.000,-      

  

I andre organisasjoner kan det være styret som innstiller på godtgjøring til leder og nestleder i 

valgkomiteen, men det foreslås å presisere gjeldende praksis og at valgkomiteen har denne 

oppgaven. Årsmøtet ivaretar sin kontrollfunksjon gjennom at alle godtgjøringer behandles i 

årsmøtet.  

 

Det er heller ikke beskrevet i dagens instruks at valgkomiteen skal innstille på 

varamedlemmer til ordfører og varaordfører i nummerorden. Valgnemnda ønsker at dette blir 

tydeliggjort i instruksen under pkt II Valgnemndas oppgaver. 
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Ny tekst blir som følger:  

 

II.   Valgnemndas oppgaver 
Valgnemnda skal legge fram innstilling for årsmøtet til: 

1. Leder, funksjonstid 1 år 

2. 1. og 2. nestleder, funksjonstid 1 år 

3. 3, h.h.v.4 medlemmer til styret, funksjonstid 2 år 

4. 3 varamedlemmer til styret i nummerorden, funksjonstid 1 år 

5. Ordfører og varaordfører, samt 2 varamedlemmer i nummerorden - funksjonstid 1 år 

6. Revisor 

7. Valg av leder og nestleder for neste års valgnemnd 

8. Andre valg årsmøtet skal foreta 

9. Fast godtgjøring til Norges Bondelags leder, nestledere, styremedlemmer, ordfører, leder 

og nestleder i valgnemnda og daggodtgjøring for møter i Norges Bondelag 

10. Fast godtgjøring til lederne i fylkeslagene 

11. Reise- og kostgodtgjøring 
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