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Sak 8 Innkomne saker - B. Felles valgnemnd for fylkesbondelagene 
i Viken 

 
 
 
Forslag til vedtak: 
Fylkesårsmøtet i Østfold Bondelag behandla instruks felles valgnemnd for fylkesbondelagene i 
Viken den 18. mars 2021. Fylkesårsmøtet gjorde følgende vedtak: 
 
 
A. Prosedyre for oppnevning til felles valgnemnd til konstituerende årsmøte i Viken 
Bondelag  
 

1. Leder og nestleder i valgnemnda i hvert av de tre fylkesbondelaga danner felles valgnemnd 
for valgene på konstituerende årsmøte i Viken Bondelag i 2022.  

 
2. Valgnemnda skal ha en leder og nestleder, og konstituerer seg selv.  

 
 
 
B. Forslag til instruks for valgnemnda i Viken  
 
Valg av valgnemnd  

1. Hvert årsmøte skal ha ei valgnemnd på 7 medlemmer. 
  

2. Fylkeslagets årsmøte velger valgnemnda i samsvar med Norges Bondelags lover. Det 
velges leder, og 6 medlemmer. Videre velges inntil 3 varamedlemmer i nummerorden. 
Leder velges for ett år, blant medlemmer som har sittet i 3 år. Medlemmer velges for tre 
år, slik at to medlemmer går ut hvert år. Varamedlemmer velges for ett år. 

 
3. Valgnemndas medlemmer kan maksimalt ha fire års sammenhengende funksjonstid. 

 
4. Valgnemnda skal ha en sammensetning med:  

• medlemmer med geografisk spredning innad i fylket, med minst to representanter 
fra hvert av de tre tidligere fylkene  

• medlemmer av begge kjønn - hvert kjønn bør være representert med minst tre 
personer  

• medlemmer med representasjon fra ulike produksjoner  

• en god aldersspredning  

 
Valgnemndas oppgaver  
Valgnemnda skal legge fram innstilling for årsmøte til:  

1. Leder, for ett år  
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2. 8 styremedlemmer for to år. Halvparten velges for ett år på konstituerende årsmøte. 
Hvert kjønn skal være representert med minst tre personer.  

3. 2 nestledere - 1. og 2. nestleder - blant styrets medlemmer for ett år  
4. 3 varamedlemmer i nummerorden  
5. Utsendinger til Norges Bondelags årsmøte for to år. Halvparten velges for ett år på 

konstituerende årsmøte. Antallet fastsettes ut fra nøkkelen fastsatt i Norges Bondelags 
lover. I tillegg skal det velges like mange varautsendinger.  

6. Ordfører og varaordfører for neste årsmøte – funksjonstid ett år.  
7. 3 personlige varamedlemmer til Norges Bondelags representantskap. som velges blant de 

faste medlemmene av fylkesstyret.  
8. Andre personvalg årsmøtet skal foreta  
9. Godtgjøring for tillitsvalgte i fylkeslaget ut over eventuell fast godtgjøring fastsatt i Norges 

Bondelags årsmøte  
10. Neste års valgnemnd med medlemmer og varamedlemmer  

 
 
Valgnemndas arbeidsmåte  

1. Lokallagene informeres i september/oktober om at valgnemndas arbeid igangsettes, og de 
anmodes om å komme med innspill på kandidater til verv i Viken Bondelag. 
  

2. Administrasjonen kontakter, i samråd med valgnemndas leder, medio november skriftlig 
alle tillitsvalgte som er på valg om de stiller seg til disposisjon. Frist for tilbakemelding 
primo desember. Valgnemndas leder skal ta imot svarene. 

 
3. Lederen av valgnemnda har ansvar for innkalling til valgnemndas møter. Første møte 

avholdes medio desember, med formål å klargjøre svar fra de som er på valg og skissere 
videre fremdrift av arbeidet.  

 
4. I tillegg til personlige egenskaper, skal valgnemnda ta hensyn til:  

a) Hvilke aktuelle produksjoner er representert i styret  
b) Kjønnsfordelingen i styret – begge kjønn skal være representert i ledertrioen, og 

hvert kjønn skal være representert med minst tre i styret samlet sett.  
c) Geografisk representasjon med tre representanter fra hvert av de tre tidligere 

fylkene. Ledertrioen skal fordeles på de tre tidligere fylkene.  
 
I tillegg bør valgnemnda ta med i vurderingene:  

a) Alderssammensetting  
b) Oppgavefordeling innen fylkesstyret  

 
5. Valgnemnda oppfordres til å gjennomføre intervjurunde med fylkesstyrets medlemmer. 

Primært bør dette søkes gjennomført i forbindelse med et fylkesstyremøte, ledermøtet 
eller andre arrangementer, for å spare kostnader ved gjennomføringen.  
 

6. Kandidater som valgnemnda foreslår, skal være forespurt av valgnemnda. Vervets 
oppgaver og omfang skal forklares for kandidaten.  

 
7. Valgnemndas innstilling skal foreligge ved utsending av de ordinære 

årsmøtedokumentene. I særskilte tilfeller kan valgnemndas innstilling fremmes under 
selve årsmøtet.  

 
8. Leder eller et medlem i valgnemnda legger fram innstillingen i årsmøtet. Ved delt 

innstilling skal de ulike forslagene begrunnes.  
 

9. Det skal føres referat fra valgnemndas møter. Innstilling skal være skriftlig. 
  

10. Valgnemndas forhandlinger er konfidensielle.  
 

11. Fylkeskontoret stiller med sekretær for valgnemnda i den utstrekning nemnda ønsker det.  
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12. Leder (eller medlemmer) i valgnemnda skal være til stede i sentrale møter for fylkeslaget 
(leder av valgnemnda møter på ledersamling for lokallagene. Valgnemndas medlemmer 
oppfordres til å delta på regionale samlinger for lokale tillitsvalgte.) 
 

 
Økonomi  

1. Valgnemnda arbeider innenfor vedtatt budsjett fra årsmøtet i fylkeslaget. 
 

2. Alle medlemmer av valgnemnda som møter på fysiske møter eller telefonmøter, kan sende 
reiseregning og krav om møtegodtgjørelse etter de til enhver tid gjeldende satser for Viken 
Bondelag. 

 
3. Valgnemnda skal vurdere sin aktivitet i henhold til budsjett, med bakgrunn i behov og 

nytte for arbeidet. Video/telefonmøter bør vurderes som en tids- og kostnadsbesparende 
møteform.  

 
 
 
Bakgrunn 
De tre fylkesstyrene i Viken satte i juni 2020 ned ei arbeidsgruppe som har utarbeidet forslag til 
mandat for felles valgnemnd. Ole-Kristian Bergerud, Anne Kraggerud og Jon Stumberg har vært 
Østfold Bondelags representanter i arbeidsgruppa. Arbeidsgruppa la fram sitt arbeid i september 
2020. Dette blei behandla av arbeidsutvalgene i de tre fylkene den 28. september. 
 
Østfold Bondelag sendte forslaget på høring til lokallagene 6. oktober 2020. Høringsfristen blei 
satt til 10. november 2020, men seinere forlenget til den 29. Saken blei også løftet på ledermøtet 
den 20. november. 
 
Det kom inn 13 høringssvar fra følgende lokallag; Hvaler Bondelag, Borge Bondelag, Rolvsøy 
Bondelag, Onsøy Bondelag, Rygge Bondelag, Sarpsborg Bondelag, Rakkestad og Degernes 
Bondelag, Eidsberg Bondelag, Aremark Bondelag, Askim Bondelag, Skiptvet Bondelag, Torsnes 
Bondelag og Berg Bondelag. 
 
Styret i Østfold Bondelag behandlet saken på sitt styremøte 10. desember 2020. Den 14. januar 
2021 vedtok de tre fylkesstyrene sin endelige innstilling til årsmøtet i saken, som er likelydende 
med forslag til vedtak i dette dokumentet. 


