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VEDTEKTENES § 4A VALG FORHÅNDSSTEMMING

Bakgrunn for saken:

I vedlagte sak til Landsmøtet fra NSF Hordaland foreslås det endringer i vedtektene § 4A Arbeidsplassen,
Valg, 4. punkt om fylkesstyrets mulighet til å avslutte valget ved å oppnevne hovedtillitsvalgt. 

Forslagstiller har trukket sitt primære forslag på bakgrunn av tilbakemelding fra forbundsstyret i FS-sak
71/2015, men opprettholder sitt subsidiære forslag som innebærer endring i vedtektene § 4A
Arbeidsplassen, Valg, 1. punkt 2. avsnitt. Forslaget omhandler ressursbesparende valgprosedyre dersom
det kun foreligger en kandidat ved utløpet av nominasjonskomiteens frist og foreslår at det ikke
er nødvendig å gjennomføre forhåndsstemming i slike tilfeller.
 
Forskjellen mellom gjeldende ordlyd i § 4A Arbeidsplassen, Valg, 1. punkt, 2. avsnitt og NSF Hordalands
forslag fremgår av følgende:

Nåværende ordlyd Forslag til endring fra NSF Hordaland

 
Frist for å foreslå kandidater er 4 uker før valget
finner sted. Medlemmer som er forhindret fra å delta
i valgmøtet, kan avgi forhåndsstemme fra det
tidspunkt oversikt over kandidater og eventuell
innstilling foreligger. Fylkesstyret kan bestemme at
forhåndsstemmegivning i definerte
hovedtillitsvalgtområder skal foregå elektronisk.

 
Frist for å foreslå kandidater er 4 uker før valget
finner sted. Medlemmer som er forhindret fra å delta
i valgmøtet, kan avgi forhåndsstemme fra det
tidspunkt oversikt over kandidater og eventuell
innstilling foreligger. En trenger ikke ha
forhåndsstemmegivning når det bare er en kandidat

Fylkesstyret kan bestemme attil vervet. 
forhåndsstemmegivning i definerte
hovedtillitsvalgtområder skal foregå elektronisk.

  
Vurdering: 
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Forbundsstyret mener at det subsidiære forslaget er overflødig. Vedtektens § 4A Arbeidsplassen, Valg, 4.
punkt ivaretar situasjonen slik at fylkesstyret kan oppnevne kandidaten ved nominasjonsfristens utløp
uten at det gjennomføres flere valgprosedyrer, herunder forhåndsstemmegivning.

Forbundsstyret anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak:

Innsendt sak om vedtektenes § 4A Valg Forhåndsstemming strykes fra saklisten.
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