
   

  

Retningslinjer for NSFLOS Nominasjonskomite 

Revidert 2006/2011/2014/2017/2019  

 

Innledning  
Retningslinjer for N S F L O S` nominasjonskomite er i henhold til NSFLOS` vedtekter.  

§ 2 Medlemskap og medlemsrettigheter punkt A, B og C.  

§ 5 Landsgruppens styre punkt C og D.  

§ 4 Generalforsamling  

§ 6 Nominasjonskomité. Det skal velges leder, 2 medlemmer og 3 varamedlemmer til 

Nominasjonskomitén.  

 

Mandat  
Nominasjonskomiteen innstiller for valg som skal skje under generalforsamlingen. 

Innstillingen skal foreligge ved generalforsamlingens åpning. For øvrig skal 

nominasjonskomiteen utføre sin funksjon i samsvar med valgreglement godkjent av 

generalforsamlingen. Valgreglementet skal være i samsvar med de prinsipper som gjelder 

for valg under NSFs landsmøte. 

  

Sammensetning  
Nominasjonskomiteen velges av generalforsamlingen og består av leder, minimum 2 

medlemmer og minimum 2 varamedlemmer. Nestleder velges av og blant 

nominasjonskomiteens medlemmer. 

  

Funksjonstid 
Nominasjonskomiteen trer i funksjon etter generalforsamlingen og fungerer fram til neste 

generalforsamlings avslutning. 
 

Økonomi  
Utgifter knyttet til nominasjonskomiteens arbeid dekkes av NSFLOS.  

Dersom de velger å delta på seminardagene dekker NSFLOS seminaravgiften, hotell og opphold. 

 

Valgtekniske funksjoner  
1. Nominasjonskomiteen skal minst 12 uker før valg finner sted, gi informasjon om valgene. 

Denne informasjonen gis skriftlig til faggruppens styre og lokalgruppene.  

 

2. Forslag til kandidater sendes fra lokalgrupper og enkeltmedlemmer senest 2 mndr. før 

generalforsamlingen holdes. Forslagene sendes nominasjonskomiteen. Kandidatene som foreslås 

må ha erklært seg villige til å motta valg. Kandidater som stiller til valg, skal levere opplysninger 

om navn, medlemsnummer, arbeidssted, stillingsbetegnelse, privatadresse, telefon, organisatorisk 

erfaring og eventuelle tillitsverv. Kandidater til styret skal også skrive en programerklæring.  

 

3. I god tid før nominering av kandidater til valg finner sted, skal nominasjonskomiteen forespørre 

medlemmer av styret om de stiller til gjenvalg.  

 

 

Innstilling  



   

  

Innstillingen skal kun inneholde det antall navn som skal velges. Umiddelbart før hvert valg 

redegjør nominasjonskomiteens leder muntlig for nominasjonskomiteens innstilling. Av 

redegjørelsen skal det komme frem hvilke begrunnelser komiteen har lagt til grunn for sin 

innstilling.  

 

Nominasjonskomiteen bør vurdere en eller flere av nevnte momenter, ut fra ønske om mangfold:  

• Geografisk fordeling  

• Representasjon fra ulike stillings-/funksjonsområder  

• Yrkespraksis/- erfaring  

• Organisasjonspraksis/- erfaring  

• Personlig egnethet  

• Kontinuitet/rekruttering  

• Programerklæring  

 

Under generalforsamlingen  
Nominasjonskomiteen skal lede valgene under generalforsamlingen. Nominasjonskomiteen skal 

planlegge den praktiske gjennomføringen av valgene, og i samarbeid med tellekomiteen planlegge 

og koordinere valget. Nominasjonskomiteen overleverer resultatet av valgene til ordstyrer, som 

bekjentgjør resultatene.  

 

Tellekomité  
Tellekomité har ansvar for eventuelle stemmesedler, utdeling og innsamling av disse under 

valgene samt opptelling av avgitte stemmer. Tellekomiteen består av minimum 4 medlemmer, 

hvorav 1 velges som leder. Disse må ha gitt sitt samtykke.  

Tellekomiteen offentliggjøres i saksdokumentene og må derfor være oppnevnt innen 4 uker før 

GF finner sted det aktuelle år.  

 

Nominering av kandidater for valg til Nominasjonskomite  
Styret i samarbeid med lokalgruppelederne har ansvaret for å nominere medlemmer til 

Nominasjonskomiteen. Nominasjonen bør ta hensyn til geografisk spredning og tilhørighet i de 

ulike Helseregioner. Nomineringen finner sted på den første lokalgruppeledersamlingen det året 

GF finner sted, eller ved å sende epost med forslag til kandidater til faggruppeleder innen 1.juni. 

 

Valg  
 

Det skal velges til Faggruppens styre:  

• Leder  

• 5 styremedlemmer hvorav 1 medlem har Mastergradskompetanse  

• 2 varamedlemmer  

 

Det skal velges til Nominasjonskomitéen: 

• Leder  

• 2 medlemmer  



   

  

• 2 varamedlemmer 

      

1. Valg skal foregå skriftlig eller ved bruk av elektronisk votering. Jfr. §4 punkt 3 Valg og 

votering i vedtektene. 

 

2. Det gis anledning til å stille spørsmål til kandidatene.  

 

3. Det kan ikke stemmes på andre enn de kandidater som er foreslått innen vedtatt tidsfrist, og 

eventuelle benkeforslag som er vedtatt av NSFLOS` Generalforsamling med 2/3 flertall.  

 

4. Eventuelle avgitte stemmesedler som inneholder andre navn blir forkastet. 

  

5. Eventuelle avgitte stemmesedler skal inneholde både for - og etternavn på kandidaten.  

 

7. Benkeforslag må være Nominasjonskomiteen i hende senest kl. 24.00 før Generalforsamling er 

satt.  

 

 
Valg av Faggruppeleder  
Fagruppeleder skal velges ved eget valg. Det er ikke anledning til å stille benkeforslag. 

Faggruppeleder må, for å være valgt, ha minst 50% av de avgitte stemmer. Oppnås ikke slikt 

flertall, foretas omvalg. Får fremdeles ingen kandidat det nødvendige flertall, foretas omvalg 

mellom de to kandidater som i første omgang oppnådde flest stemmer. Faggruppeleder velges for 

2 år. 

 

Valg av styremedlemmer  
Det skal velges 4 styremedlemmer hvorav minst 1 styremedlem skal inneha 

Mastergradskompetanse. Medlemmene velges for 2 år. Foreligger det stemmelikhet mellom 

kandidater foretas omvalg mellom disse. 

 

Valg av varamedlemmer til styret  
Det skal velges 2 varamedlemmer. Disse velges for 2 år. Foreligger det stemmelikhet mellom 

kandidater foretas omvalg mellom disse.  

 

Valg av Nominasjonskomite: 
Det skal velges leder, 2 medlemmer og 3 varamedlemmer. Nestleder velges av og blant 

nominasjonskomiteens medlemmer.  

 

Nominasjonskomiteen velges for 2 år. Foreligger det stemmelikhet mellom kandidater, foretas det 

omvalg mellom disse.  

    

 


