INSTRUKS FOR VALGKOMITÉ
1 Formål/oppgaver
Valgkomiteen består av det antall medlemmer som følger av Norges Cricketforbunds lov.
Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til årsmøtet om valg av medlemmer til styret, herunder
styrets leder og nestleder, samt øvrige valg av tillitsvalgte som skal foretas på forbundstinget, med
unntak av valgkomiteens medlemmer.
Valgkomiteen skal arbeide for å foreslå en styresammensetning som kan ivareta Norges
Cricketforbunds interesser, og Norges Cricketforbunds behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Det bør
tas hensyn til at styret kan fungere som et kollegialt organ.
Valgkomiteen skal avgi en begrunnet innstilling for sine forslag og valg av kandidater. Innstillingen skal
inneholde relevant informasjon om kandidater til valg og organenes sammensetning. Innstillingen skal også
inneholde en beskrivelse av hvordan valgkomiteen har utført sitt arbeid.
Valgkomiteens innstilling skal være i henhold til NIFs lov §§ 2-4 (Kjønnsfordeling), 2-5, 2-6 og 2-7
(valgbarhetsreglene) og de til enhver tid gjeldende retningslinjer gitt i medhold av disse
bestemmelsene.
I tillegg til å følge kravene som ligger i NIFs lov og andre gjeldende retningslinjer, må valgkomiteen
sørge for at en bredde av medlemsmassen er representert i innstillingen. Det skal etterstrebes
kjønnsbalanse og variasjon i alder i innstillingen, samt en geografisk spredning blant
kandidatene i innstillingen. Valgkomiteen skal både vurdere kandidater nominert fra organisasjonen
og selv oppsøke aktuelle kandidater. Det legges også til grunn at kandidatene valgkomiteen innstiller
vil være gode representanter for Norges Cricketforbund, både intern og eksternt.
2 Saksbehandlingsregler
Valgkomiteen er beslutningsdyktig når et flertall av medlemmene er tilstede. Samtlige medlemmer
skal så vidt mulig gis anledning til å delta i behandlingen.
Møter i valgkomiteen avholdes etter innkalling fra lederen, og dessuten når to eller flere medlemmer,
styrelederen eller daglig leder ber om det. Valgkomiteens leder har hovedansvar for komiteens arbeid.
Fra komiteens møter skal det føres protokoll som underskrives av de tilstedeværende medlemmer.
Valgkomiteen skal innhente de opplysninger fra Norges Cricketforbunds medlemmer og eventuelt
administrasjonen som anses relevante. Herunder vil inngå kontakt med Norges Cricketforbunds styre
og andre av Norges Cricketforbunds organer for å kunne vurdere behov for endringer i styrets og
andre organers sammensetning.
Valgkomiteen kan kun avgi én samlet innstilling. Ved uenighet skal flertallets innstilling legges til
grunn.
3 Behandling av valgkomiteens innstilling
Valgkomiteens innstilling til årsmøtet bør tilgjengeliggjøres i god tid før årsmøtet. Fortrinnsvis bør
innstillingen vedlegges sammen med innkallingen til årsmøtet. Komiteens leder, eller den han/hun
måtte bemyndige, fremlegger innstillingen for forbundstinget.

