
 

 
 
 

Valgkomitéens forslag til revisjon av 
Instruks for Valgkomiteen i Viken Skog SA  

(tidligere vedtatt i årsmøte 23.04.15) 
 

Ord vi ønsker å erstatte er overstrøket, mens ord vi foreslår satt inn er understreket.  
Våren-21, Evju, Lindstad, Endrerud, Høstbjør og Tryterud. 
 
 

Instruks for Valgkomiteen i Viken Skog SA, vedtatt i årsmøte 23.04.15.  

1. Valgkomiteen skal forberede og lage en velbegrunnet innstilling på kandidater til de forskjellige 

tillitsverv som skal besettes ved valg på årsmøtet i Viken Skog SA.  

2. Valgkomiteen består av 5 medlemmer valgt av årsmøtet i samsvar med vedtektene § 12. 

Årsmøtet velger leder i valgkomiteen. Valgkomiteen velger selv komiteens nestleder.  

3. Viken Skog SA sørger for innkalling til 1. møte i valgkomiteen, slik at valgkomiteen kommer tidlig 

i gang med sitt arbeid. Valgkomiteens innstilling skal foreligge innen utgangen av januar 2 

måneder før berammet årsmøte for Viken Skog SA, slik at dens innstilling kan behandles på 

andelseiermøtene (årsmøtene) i skogeierområdene valgkretsene. 

4. Valgkomiteen skal som grunnlag for sitt arbeid få seg forelagt en oversikt over hvilke tillitsvalgte 

som er på valg, samvirkets vedtekter og instruks for valgkomiteen.  

5. Valgkomiteen bør kontakte valgkretsene (skogeierområdene) med informasjon om hvem som 

er på valg for å få innspill på kandidater til disse posisjonene.  

6. Valgkomiteen skal stille forslag på kandidater til alle tillitsverv i overensstemmelse med 

vedtektenes bestemmelser. Komiteen skal forvisse seg om at de foreslåtte kandidater er valgbare 

og undersøke om de er villige til å påta seg slike verv. Valgkomiteen skal vurdere kandidatenes 

habilitet i forhold til tillitsverv slik at det unngås i så stor grad som mulig at en tillitsvalgt må 

erklære seg inhabil. Forhold som bør vurderes er:  

• Om en kandidat, dennes ektefelle, samboer eller øvrige familie (søsken, søskenbarn og 

slektninger i rett opp- og nedstigende linje) har økonomiske interesser i forhold til  

Viken Skog SA.  

• Om en kandidat, dennes ektefelle, samboer eller øvrige familie har økonomiske interesser i 

Viken Skog SAs nærstående parter. Som Viken Skog SAs nærstående parter er definert 

selskaper hvor Viken Skog SA eier mer enn 20%.  

• Om en kandidat har verv i andre skogrelaterte organisasjoner. 

  



 

 

 

• Om en kandidat har slektninger ansatt i, eller som tillitsvalgte i, Viken Skog SA og kan komme i 

en situasjon hvor kandidaten skal vurdere/eller delta i vurdering av den beslektedes arbeid.  

Kandidater som har et ansettelsesforhold i Viken Skog SA er ikke valgbare.  

Når komiteen foreslår ny kandidat uten at sittende tillitsvalgt har frasagt seg gjenvalg, skal 

sistnevnte underrettes straks av valgkomiteens leder.  

7. Valgkomiteen har plikt til å søke å skaffe seg informasjoner om hvilke kvalifikasjoner som er 

ønskelig for kandidater til de ulike tillitsverv og ut fra dette finne frem til de personer som best 

fyller kravene. Komiteen skal ut fra vedtektenes bestemmelser og egne vurderinger finne frem til 

de beste kandidater med bredest mulig erfaring til de ulike tillitsverv.  

Ut fra dette, vedtektenes bestemmelser og egne vurderinger skal de finne frem til de personer 

som best fyller kravene til de ulike tillitsverv.  

8. Valgkomiteen møter på årsmøtet og komiteens leder legger frem dens innstilling. Valgkomiteen 

skal søke å gi konkrete og faktiske opplysninger om de foreslåtte kandidater. Hver av 

valgkomiteens medlemmer har rett til å gjøre rede for sitt standpunkt. Valgkomiteen har plikt til å 

besvare spørsmål fra årsmøtets deltakere.  

9. Valgkomiteens innstilling skal fremgå av protokollen og med angivelse av stemmetall dersom 

innstillingen ikke er enstemmig.  

10. Valgkomiteen legger frem forslag for årsmøtet på godtgjørelse til andelslagets tillitsvalgte; 

møtehonorar for kommende år for samvirkets tillitsvalgte samt faste honorar etterskuddsvis til 

styrets representanter (med 1.vara), ordfører og varaordfører.  

Andelslagets styre legger frem for årsmøtet forslag på honorar etterskuddsvis til valgkomitéen. 

 

 


