
HÅNDBOK FOR LOTTER         3.02  
 

RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITÉ  
TIL LANDSMØTET OG ÅRSMØTET 

 
1 Valgkomitéen velges av landsmøtet/årsmøtet. Valgkomitéen skal bestå 

av 3 medlemmer og 2 vararepresentanter. Vararepresentantene 

innkalles bare ved forfall av regulære medlemmer.  

2 Valgkomitéen skal innen 31. desember året før landsmøtet gi skriftlig 

melding til lotteforeningene om det sittende landsstyrets 

sammensetning. 

3 Valgkomitéen skal anmode lotteforeninger og medlemmer om forslag til 

kandidater. Valgkomitéen kan også selv aktivt delta i arbeidet med å 

fremskaffe kandidater. 

4 Valgkomitéen skal sette frist for innsendelse av forslag.  

5 Valgkomitéen er ansvarlig for at alle kandidater er forespurt om de er 

villige til å påta seg verv. 

6 Valgkomitéen skal innhente opplysninger om de foreslåtte kandidater 

og eventuelt skaffe tilleggsopplysninger. 

7 Valgkomitéen skal ha et møte for å diskutere forslagene. Alle skriv og 

opplysninger skal på forhånd være sendt komitéens medlemmer. 

8 Det innstilles 1 kandidat til hvert verv. 

9 Valgkomitéens innstilling med opplysninger om alle foreslåtte 

kandidater skal innen en måned før landsmøtet være sendt til 

landsstyret, lotteforeningene og de foreslåtte kandidater. For årsmøtet 



skal innstilling med opplysninger om alle foreslåtte kandidater være 

sendt til styret i lotteforeningen og de foreslåtte kandidater. 

10 Under landsmøtet/årsmøtet kan ytterligere forslag til kandidater 

fremsettes for valgkomitéen innen en frist vedtatt i forretningsorden. 

Dette må være avklart på forhånd med foreslåtte kandidater. Det er ikke 

adgang til å fremsette benkeforslag. 

11 Valgkomitéens leder skal lede valgene på landsmøtet/årsmøtet. 

12 Landsmøtet/årsmøtet velger en tellekomité og en kontrolltellekomité for 

opptelling av avgitte stemmer. Antall medlemmer i tellekomitéen kan 

variere etter antall deltakere. Kontrolltellekomitéen skal være på 3 

medlemmer. 

13 Kandidatene velges ved absolutt flertall. Dersom en kandidat ikke 

oppnår absolutt flertall, foretas bundet omvalg. 

14 Valgkomitéens medlemmer kan få refundert utgifter i forbindelse med 

komitéarbeidet. 

15 Valgkomitéens medlemmer har taushetsplikt, også utover sin 

funksjonstid. 

16 Etter landsmøtet/årsmøtet skal valgkomitéens papirer makuleres. 
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