
 

 

   

 

 

 

ÅRSMØTE I NORD-TRØNDELAG BONDELAG 2019 

Sak 13/19 Nye vedtekter for felles valgnemnd for Trøndelag Bondelag. 

 

Fylkesstyret i Nord-Trøndelag Bondelag legger med dette fram nye vedtekter for felles 
valgnemnd for Trøndelag Bondelag for Fylkesårsmøtet til godkjenning. 

 
Forslag til vedtak:  
Fylkesårsmøtet i Nord-Trøndelag Bondelag vedtar forslag til vedtekter for felles 
valgnemnd for Trøndelag Bondelag. 

 

Saksutredning 
Saken har vært oppe til behandling i fylkesstyret etter innspill fra valgkomiteene i Nord- og 
Sør-Trøndelag Bondelag om endringer i vedtekter.  
Etter den tid er det kommet forslag til standard vedtekter fra Norges Bondelag og forslag 
til vedtekter er diskutert i Felles Arbeidsutvalg. 
 
Nedenfor er forslag til instruks for valgnemnda etter innstilling fra Felles Arbeidsutvalg: 
 
Instruks for valgnemnda  i Trøndelag Bondelag 
Vedtatt i årsmøtet i Nord- og Sør-Trøndelag Bondelag den 21. mars 2019 
 
1. Valg av valgnemnd 

Årsmøtet i Trøndelag Bondelag velger valgnemnd – jfr § 19b, pkt 8 i Norges 
Bondelags lover. Valgnemnda skal bestå av 6 medlemmer. Valgnemndas medlemmer 
og varamedlemmer velges for 3 år. Årsmøtet velger leder og nestleder blant de som har 
vært medlemmer i valgnemnda i 2 år. Lederen og nestleder velges for ett år, 
medlemmer velges for tre år, men slik at halvparten går ut hvert år. 
 
Valgnemnda skal beså av tre medlemmer fra gamle Sør-Trøndelag og tre medlemmer 
fra gamle Nord-Trøndelag med personlige varamedlemmer. Leder av valgnemnda 
velges annen hvert år fra hvert av de tidligere fylkeslagene. For øvrig skal valgnemnda 
ha medlemmer av begge kjønn, representasjon for aktuelle produksjoner i fylket og en 
god aldersspredning 

 
2. Valgnemnda arbeidsoppgaver 

Valgnemnda skal, i henhold til Norges Bondelags lover av 2014, Kap. IV. ”Om 

fylkeslag av Norges Bondelag”, fremme forslag på kandidater til tillitsverv i 



fylkeslaget jfr § 19 b punkt 5-8. Valgnemnda skal legge fram innstilling for årsmøte i 
Trøndelag Bondelag til: 
1. Leder, for ett år 
2. Fra årsmøte 2021 velges tre nye styremedlemmer for to år. Første gang velges tre 

styremedlemmer for to år og tre styremedlemmer for ett år. Funksjonstid for valg i 
2019 er ett og et halvt år.  

3. En nestleder blant styrets medlemmer for ett år 
4. Tre varamedlemmer i nummerorden 
5. Utsendinger til Norges Bondelags årsmøte for to år. Antallet framgår ut fra 

medlemstall og nøkkelen en utsending pr 600 medlemmer. I tillegg skal det velges 
like mange varautsendinger der org sjef er siste varamedlem. Årsmøtet i 2020 
velger halvparten av årsmøtetutsendingene for ett år. 

6. Ordfører og varaordfører for neste årsmøte – funksjonstid ett år. 
7. Medlemmer og varamedlemmer i nummerorden for fylkeslagets medlemmer i 

representantskapet 
8. Andre personvalg årsmøtet skal foreta 
9. Godtgjøring for tillitsvalgte i fylkeslaget ut over fast godtgjøring fastsatt i Norges 

Bondelags årsmøte 
10. Kandidater til neste års valgnemnd 

 
3. Valgnemnds arbeid 

Arbeidet ledes av valgnemndas leder som har ansvar for innkalling av møter til 
valgnemnda. Fylkeskontorene er sekretariat. Valgnemnda skal få seg forelagt 
nødvendige dokumenter for å gjennomføre arbeidet. Valgnemndas forhandlinger er 
konfidensielle. Det føres protokoll fra valgnemndas møter. Leder i valgnemnda skal 
være tilstede i sentrale møter for fylkeslaget. Videre skal valgnemnda arbeide etter 
følgende punkter: 
1. Alle tillitsvalgte som er på valg skal kontaktes skriftlig om de fortsatt stiller til valg. 

Valgnemndas leder skal ta imot svarene. Valgnemnda setter frist for svar. 
2. Kandidater som valgnemnda foreslår skal være forespurt av valgnemnda 
3. Valgnemnda innstiller en kandidat til hvert tillitsverv. Ved delt innstilling angis 

stemmetallet for hver kandidat og de ulike forslagene begrunnes. 
4. Valgnemndas innstilling skal normalt foreligge ved utsending til ordinære 

årsmøtedokumenter jfr § 19 tredje ledd. I særskilte tilfeller kan valgnemndas 
innstilling fremmes under selve årsmøtet 

5. I tillegg til personlige egenskaper, skal valgnemnda legge vekt på 
a. Aktuelle produksjoner i fylket 
b. Kjønnsfordeling 
c. Geografisk representasjon. Begge tidligere fylkeslag skal være representert. 
d. Grunnleggende kunnskap om samvirkets rolle i norsk landbruk 
e. Oppgavefordeling innen fylkesstyret 

 
4. Årsmøte i Trøndelag Bondelag 

Valgnemndas leder og nestleder innkalles til årsmøtet i Trøndelag Bondelag. 
Valgnemnda leder referer innstillingen for årsmøtet, og har talerett men ikke 
stemmerett i egenskap av leder i valgnemnda. Valget ledes av ordfører for årsmøtet. 
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