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Sak 1 Konstituering 

Vedlegg i sak 1: Sentralstyrets forslag til valgreglement 

for CP-foreningens landsmøte. 

1. Valgkomiteen gir skriftlig innstilling på kandidater til  

• Sentralstyrets leder, 1. og 2. nestleder, sju styremedlemmer (derav en fra 

CPU) og tre varamedlemmer. 

• Kontrollkomiteens leder, medlem og varamedlem. 

• Valgkomiteens leder, medlemmer og varamedlem. 

• Revisor. 

Valgperioden for tillitsvalgte som velges på landsmøtet er to år.  

Innstillingen skal være i henhold til vedtektenes bestemmelser om 

sentralstyrets sammensetning. Innstillingen skal være sendt delegatene minst 

3 uker før landsmøtet.  

2. Valgkomiteens leder legger fram valgkomiteens forslag til kandidater og 

redegjør for prosessen i det forutgående arbeidet.  

 

3. Dirigenten som er valgt av landsmøtet leder valgene i henhold til vedtektene. 

 

4. Dersom det ikke foreligger forslag på mer enn en kandidat til et verv, kan 

landsmøtet velge kandidaten enstemmig ved akklamasjon.  

 

5. Dersom det er fremmet flere forslag til et verv, eller dersom minst en delegat 

krever det, skal valgene være skriftlige.  

 

6. Ved skriftlige valg skal det på stemmeseddelen føres opp maksimalt så 

mange navn som det er medlemmer på valg. Kandidater velges i rekkefølge 

etter oppnådd stemmetall. Kandidater regnes som valgt dersom de har fått 

mer enn halvparten av de avgitte stemmene. 

 

7. Ved skriftlige valg medfører følgende forkastning av stemmer:  

a. Ved kumulering, dvs. oppføring av kandidaters navn flere ganger 

b. Hvis andre navn enn de foreslåtte kandidaters er oppført 
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8. Blanke stemmer regnes som avgitte stemmer. 

 

9. Ved flere forslag enn det er plasser, velges de som har fått flest stemmer. 

Dersom ingen kandidater får mer enn halvparten av de avgitte stemmer, skal 

det avholdes nytt valg. Kandidaten med laveste stemmetall skal da strykes, 

og omvalg holdes blant de kandidater som gjenstår. Dette gjentas inntil alle 

verv er besatt. Om det ved omvalg blir likt stemmetall mellom to kandidater, 

skal det trekkes lodd mellom disse. 

 

10. Valg av sentralstyret:  

Leder, 1. og 2. nestleder i sentralstyret velges ved særskilt valg.  

Seks styremedlemmer til sentralstyret velges samlet.  

Kandidaten fra CPU velges særskilt.  

1., 2. varamedlem og 3 varamedlem velges ved særskilt valg.  

 

11. Valg av kontrollkomite:  

Kontrollkomiteen kan velges samlet av enstemmig landsmøtet ved 

akklamasjon dersom det ikke er flere forslag enn det er plasser. Dersom det 

er flere forslag enn det er plasser, velges leder av kontrollkomiteen, medlem 

og ett varamedlem ved særskilt valg.  

 

12. Valg av valgkomite: 

Valgkomiteen kan velges samlet av enstemmig landsmøte ved akklamasjon 

dersom det ikke er flere forslag enn det er plasser. Dersom det er flere 

forslag enn det er plasser, velges valgkomiteens leder ved særskilt valg. To 

medlemmer velges samlet. Dersom det er foreslått flere medlemmer enn det 

er plasser, velges de som har fått flest stemmer. Ett varamedlem velges ved 

særskilt valg.  

 

13. Revisor velges ved særskilte valg. 

 


