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VEDTEKTSENDRINGER GJENNOMGÅENDE ENDRING AV NAVN FRA
NOMINASJONSKOMITE TIL VALGKOMITE

Bakgrunn for saken:

På bakgrunn av at det er krevende å få tilstrekkelig kandidater til de ulike vervene i organisasjonen, er det
kommet inn forslag fra NSF Sogn og Fjordane (se vedlegg) om at nominasjonskomité bør endre navn til
valgkomité i vedtektene. Forslagsstiller mener at en valgkomité er mer  til å skaffe kandidater ennproaktiv
en nominasjonskomité.
  
Vurdering:

Gjennomgående endringer fra Nominasjonskomité til Valgkomité innebærer endringer i følgende
vedtekter; § 4A Valg, § 4B Gjennomføring av valg Fylkesmøtet, § 4B Gjennomføring av valg
Nominasjonskomité og § 12 Nominasjonskomité.

Begrepene nominasjonskomité og valgkomité går ofte om hverandre og har samme innhold. Det er ikke
problematisk å gjennomføre et navnebytte, men hvorvidt et rent navnebytte alene vil føre til at hensikten
ved navnebyttet, større aktivitet fra , oppnås, synes mer tvilsomt. Det vil nok værenominasjonskomitéen
hensiktsmessig å supplere navnebyttet med en materiell endring i vedtektene for at formålet om en mer 

 komité skal bli en realitet.proaktiv
 
For øvrig synes en navneendring som et plausibelt forslag. Andre sammenlignbare organisasjoner slik
som Utdanningsforbundet, Den norske legeforening og  anvender begrepet valgkomité.UNIO

Forbundsstyret anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak:

Navnet Nominasjonskomité endres til Valgkomité gjennomgående i vedtektene, herunder i vedtektene §
4A Valg, § 4B Gjennomføring av valg Fylkesmøtet, § 4B Gjennomføring av valg Nominasjonskomité og §
12 Nominasjonskomite.
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Med vennlig hilsen
NORSK SYKEPLEIERFORBUND

Eli Gunhild By Olaug Flø Brekke

forbundsleder generalsekretær

Vedlegg
NSF #701130 Endring fra Nominasjonskomite til Valgkomite - svar fra advokat
NSF #699260 §§ om endring til valg komite. Sogn og Fjordane
NSF #699689 Brev til Gresseth - Nominasjonskomite til Valgkomite
NSF #699272 § 12 nominasjonskomite. Sogn og Fjordane
NSF #705972 Landsmøte 2015 - Brev til Generalsekretær

Endelig vedtak:

Vedtekstendring gjennomgående endring av navn fra Nominasjonskomite til Valgkomite

Det fremlagte forslag til vedtektsendring fra forbundsstyret falt da det ikke fikk 2/3 flertall.


