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Mandat 
Valgkomiteens mandat er å finne fram til entusiastiske og dyktige kandidater. 

Følgende kandidater foreslås overfor landsmøtet, og velges for to år:  

 Sentralstyrets leder, 1. og 2. nestleder, sju medlemmer - herunder en 

representant fra CPU, og tre varamedlemmer  

 Kontrollkomitéens leder, medlem og varamedlem  

 Valgkomiteens leder, medlemmer og varamedlem 

 Revisor 

Innstillingen av forslag til revisor foretas etter å ha innhentet forslag fra 

sentralstyret.  

Funksjonshemmede og foreldre/foresatte til funksjonshemmede skal i henhold til 

vedtektenes § 7.1 til enhver tid utgjøre flertallet i sentralstyret.  Det skal alltid sitte 

minst en voksen med CP eller lignende nevrologisk diagnose og minst en forelder 

som har barn med CP eller lignende nevrologisk diagnose i sentralstyret. 

Valgkomiteens innstilling skal være skriftlig, og sendes ut til landsmøtedelegatene 

minst tre uker før landsmøtet. CP-foreningens sekretariat besørger utsendelse når 

valgkomiteen har utarbeidet sin innstilling og presentasjon av kandidatene.  

Protokoll fra valgkomiteens arbeid 
Valgkomiteen skal føre protokoll fra møtene. CP-foreningens sekretariat er sekretær 

for valgkomiteen.  

Rekruttering gjennom ulike kanaler 
Minst seks måneder før landsmøtet sendes oversikt til fylkesavdelingene om hvem 
som er på valg, med angivelse av hvordan fylkesavdelingene kan fremme forslag på 
nye kandidater, eventuelt foreslå gjenvalg av sittende.  

Valgkomiteen bør vurdere hvilke kanaler som kan benyttes for å finne fram til de 
beste kandidatene.   

Egnethet  
I tillegg til motivasjon, må kandidatene ha kunnskap og erfaring som gjør 

vedkommende egnet for oppgaven. Sentralstyret, valgkomiteen og kontrollkomiteen 

må settes sammen av mennesker med egenskaper som utfyller hverandre i forhold til 

oppgavene. Sentralstyrets medlemmer bør rekrutteres fra ulike deler av 

organisasjonen for å sikre mangfold. Sammensetningen må ellers vurderes i forhold 

til alder, kjønn, kontinuitet, kompetanse og personlig egnethet.  

Valgkomiteen må samarbeide med sentralstyret, slik at valgkomiteen kan danne seg 

et inntrykk av hvilke utfordringer tillitsvalgte vil stå overfor og hvordan sittende 
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sentralstyret fungerer. Valgkomiteen må gjøre seg opp en selvstendig mening om de 

enkelte kandidatenes egnethet, og hvordan disse vil kunne fungere sammen.  

I henhold til vedtektene har sentralstyret følgende oppgaver: 

 Innstille i saker til CP-foreningens landsmøte 

 Forvalte CP-foreningens ressurser i henhold til landsmøtets vedtak 

 Interessepolitisk arbeid og organisasjonsutvikling 

 Representere CP-foreningen i styrer, råd og utvalg 

 Forvalte CP-foreningens signatur og fullmakter etter vedtatte retningslinjer 

 Ansette generalsekretær i CP-foreningen 

 Utnevne generalsekretærens stedfortreder 

 Praktisk håndheve CP-foreningens vedtekter 

 Utarbeide og håndheve ulike retningslinjer 

Valgbarhet 
Vedtektene i CP-foreningen angir hvem som er valgbar, og hvilke krav som gjelder 

for sammensetning av sentralstyret. Alle som stiller til valg må være ajour med 

kontingentbetalingen. I henhold til vedtektenes §3.2 kan følgende inneha tillitsverv i 

sentralstyret:  

 • Personer med cerebral parese og andre lignende nevrologiske 

 diagnoser/tilstander 

 • Pårørende (foreldre, søsken, ektefelle/samboer, barn og besteforeldre) 

 • Andre enkeltpersoner, da med den begrensning at de alene ikke kan utgjøre 

 flertall i CP-foreningens organer 

Alle må være fylt 15 år. 

Arbeidsprosessen 
Valgkomiteens leder har ansvar for å starte arbeidet, og vil få hjelp av sekretariatet i 

CP-foreningen til å besørge innkalling og foreta praktisk oppfølgingsarbeid.  

Sentralstyret har ansvar for å påse at valgkomiteen har startet sitt arbeid.  

Innen et halvt år etter landsmøtet bør komiteen starte sitt arbeid. Det første møtet 

bør benyttes til å planlegge framdriften, og bli kjent med hverandre.  

Tidlig i prosessen bør valgkomiteen ta kontakt med sittende sentralstyreleder for å 

danne seg et inntrykk av hvordan styret fungerer. Deretter bør valgkomiteen snakke 

med de andre styremedlemmene for å få oversikt over hvem som er villig til å stille til 

gjenvalg. Rent praktisk kan valgkomiteen legge et av møtetidspunktene til 

sentralstyrets møte, slik at det er mulig å få til et møte.  
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Henvendelse til fylkesavdelingene skjer minst seks måneder før landsmøtet. 

Sekretariatet i CP-foreningen kan bistå valgkomiteen, for eksempel med å utforme 

brev og annet skriftlig materiell, samt skjema for å presentere kandidater og 

begrunne forslag. Forslag på kandidater sendes valgkomiteens leder.  

I henhold til gjeldende valgreglement bestemmer valgkomiteen fristen for å fremme 

forslag på kandidater fra fylkesavdelingene.  

Valgkomiteen bør innkalle kandidater til intervju. Samtalene med mulige kandidater 

er fortrolige. Valgkomiteen kan be kandidatene om referanser fra andre.  

Innstillingen skal drøftes av valgkomiteen i fellesskap. Dersom det ikke er mulig å 

komme fram til en enstemmig innstilling, kan komiteen legge fram en delt innstilling 

overfor landsmøtet.  

Innstillingen til landsmøtet 
Innstillingen på kandidater bør begrunnes, slik at valgkomiteens leder har et godt 

grunnlag for å presentere innstillingen i landsmøtet.  

Innstillingen skal inneholde en presentasjon av deltakerne, slik at 

landsmøtedelegatene kan danne seg et bilde av sammensetning geografisk, erfaring 

og med tanke på kontinuitet og utvikling. 

Dersom det er gode kandidater som ikke er innstilt, kan oversikt over disse 

oversendes neste valgkomite. Det gjelder også kandidater som ikke kunne stille i 

inneværende periode, men som har sagt seg interessert på et senere tidspunkt.  

Valgkomiteens leder innkalles til landsmøtet, og gis anledning til å presentere 

valgkomiteens innstilling i møtet.  

Landsmøtets dirigent leder valgene i henhold til gjeldende valgreglement.  

 

 

 

 

Valgkomitéen gir innstilling på 

kandidater til:   

• Sentralstyrets leder, nestledere, styremedlemmer, og varamedlemmer 

• Kontrollkomitéens leder, medlem og varamedlem  

• Valgkomiteens leder, medlemmer og varamedlem 

• Revisor 

§7 Valgkomité 

7.1 Nasjonal valgkomité 
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Valgkomiteens innstilling skal sendes delegatene minst 3 uker før valgene 

skal avholdes. Innstillingen skal være skriftlig. 

Funksjonshemmede og foreldre/foresatte til funksjonshemmede skal til 

enhver tid utgjøre flertallet i sentralstyret. Det skal alltid sitte minst en voksen 

og en fra CPU med CP eller lignende nevrologisk diagnose og minst en 

forelder som har barn med CP eller lignende nevrologisk diagnose i 

sentralstyret.
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