
Vedlegg 6 
Styrets forslag til årsmøte 9. mai 2008 

Endring av valg på årsmøte i Norsk shibaklubb. Gjeldene fra årsmøte i 2009 
 
Stemmesedler ved valg endres slik at det kun er mulig å stemme ja til foretrukket kandidat 
ved valg. Det skal ikke lenger være mulig å stemme nei til en foreslått kandidat uten å ha 
sendt inn forslag på motkandidat. 
 
En forutsetning for endringen er at valgkomiteens forslag er gjort kjent blant medlemmene i 
god tid før fristen, for å kunne sende inn forslag på motkandidater. 
 
Begrunnelse:   
 
Av erfaringer fra tidligere valgkommiteers arbeid er det vanskelig nok å skaffe en villige 
kandidater til klubbens ulike verv. Vi må også ta som forutsetning at valgkomiteen er valgt av 
årsmøtet, for å være dem som har best forutsetning for få satt sammen et godt og balansert 
styre. 
Slik dagens system er, må valgkomiteen forsøke å finne 2 kandidater til hvert verv for å være 
sikker på at en av dem blir valgt. Med kun en kandidat kan det skje at et flertall stemmer Nei 
til vedkommende, og resultatet vil da bli ekstraordinært årsmøte for å få valgt en person.  
 
Konsekvensen ved endringen er at dersom valgkomiteen foreslår en kandidat og det ikke 
kommer inn forslag på motkandidater, så er vedkommende i realiteten valgt. Styret mener at i 
så fall er valgkomiteen det forum som er best skikket til å velge. 
 
Gjennomføringen av valg ved årsmøte i Norsk shibaklubb vil da bli slik: 

1. Valgkomiteen starter sitt arbeid helst før årsskiftet. 
2. Valgkomiteen presenterer en foreløpig innstilling som blir bekjentgjort medlemmene i 

god tid før frist for innsending av forslag til kandidater. Normalt skal dette gjøres 
samtidig med at årsmøtet bekjentgjøres. (Min 10 uker før årsmøtet.) 
Den foreløpige innstillingen skal inneholde: 

a. Hvilke verv som er på valg og hvem som innehar dem i sittende styre 
b. Valgkomiteens innstilling på person til vervet. 

Unntaksvis kan valgkomiteen sette dette åpent dersom valgkomiteen ikke har 
funnet noen til vervet. 

c. Oppfordring til alle medlemmer om å sende inn forslag på andre kandidater 
dersom de ikke ønsker innstilte person inn i vervet. 
NB! Alle foreslåtte personer skal være forespurt. 

3. Valgkomiteen mottar innsendte forslag på kandidater og føyer disse til valgkomiteens 
endelige forslag. 

4. Valgkomiteen setter opp stemmeseddel på følgende måte: 
a. Når flere personer er foreslått:                                                                  

i. Valgkomiteens forslag:  NN  Sett kryss ved 1 av personene  
ii. Forslag fra NN1:  NN2   

b. Når det kun foreligger en person: 
i. Valgkomiteens forslag: NN 

ii. Ingen andre forslag 
 
På denne måten mener styret at medlemmenes innflytelse på valgene er sikret samtidig som 
valg kan gjennomføres uten stadig risiko for at vi må avholde ekstraordinært årsmøte for å få 
valgt alle. 


