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Hvorfor veileder? 
Landsmøtet vedtok i 2020 nytt valgreglement for CP-

foreningen nasjonalt og nye vedtekter. 

I forbindelse med dette har vi oppdatert denne 

veilederen for valgkomiteene i fylkeslagene. 

Veilederen ble godkjent av sentralstyret den 19. 

februar 2021. 

 

Fylkeslagenes valgkomitearbeid er regulert i CP-foreningens vedtekter, jamfør § 5.5.2 

«Saksliste til fylkeslagenes årsmøte» og § 7.2 «Valgkomite i fylkeslagene». 

Denne veilederen er ment å hjelpe valgkomiteene i fylkeslagene til å komme i gang med 

valgkomitearbeidet og å gjennomføre arbeidet. 

 

Før årsmøtet  
Valgkomiteen har, på oppdrag fra årsmøtet, en oppgave med å finne fram til egnede 

kandidater til tillitsverv i fylkesstyret.  

 

Styret i fylkeslagene bør forsikre seg om at valgkomiteen starter arbeidet sitt, ved å be 

valgkomiteen tre i funksjon så snart tidspunkt for årsmøtet er satt.  

Arbeidet med å finne fram til egnede kandidater bør begynne tidlig. Valgkomiteens 

medlemmer bør starte med å legge en god plan for hvordan arbeidet skal gjennomføres.  

I planen bør det tas hensyn til at innstillingen kan være klar to uker før årsmøtet.  

 

Her er noen tips til hvordan det bør gjennomføres:  

 Valgkomiteen skal avklare med den enkelte sittende tillitsvalgte om vedkommende 

ønsker gjenvalg eller ikke.  

 

 Valgkomiteen bør danne seg et inntrykk av hvordan styret jobber, og få fram 

eventuelle utfordringer. En viktig informasjonskilde er sittende styreleder, men også 

de øvrige i styret kan bidra til å fylle ut bildet.  

 

 Deretter bør arbeidet starte med å finne nye kandidater. Det er naturlig at 

valgkomiteen forhører seg med det sittende styret eller andre som er aktive i 

foreningen om de har gode forslag på egnede kandidater. Det er også mulig å sende 

ut en mail/brev der medlemmene oppfordres til å melde sin interesse. Det kan gjøres 

i forbindelse med innkallingen til årsmøtet, men gjerne tidligere. 

 

 Medlemsliste eller kontaktinformasjon fås av styreleder eller ved å henvende seg til 

CP-foreningen nasjonalt. 

 

Valgkomiteen har et viktig 
oppdrag på vegne av 
medlemmene, nemlig å sørge 
for forslag til et arbeidsdyktig 
fylkesstyre.   
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 I utarbeidelsen av forslaget overfor årsmøtet skal valgkomiteen påse at vedtektene 

følges, samt at de som foreslås har betalt kontingent og er valgbare.  
 

 Funksjonshemmede og foreldre/foresatte til funksjonshemmede skal til enhver tid 

utgjøre et flertall i fylkesstyret. Det bør også tilstrebes at begge disse gruppene er 

representert i fylkesstyret. 
 

 Etter vedtektene skal styret konstituere seg selv etter årsmøtet, men det er viktig at 

valgkomiteen er oppmerksom på at styret trenger kandidater som kan være kasserer, 

sekretær og nestleder og at kandidatene kan fungere sammen i et styre. Det er viktig 

å ta hensyn til behovet for kontinuitet, så vel som nyrekruttering. Andre viktige 

momenter kan være geografisk sammensetning og aldersfordeling.  
 

 Alle kandidater som foreslås må være forespurt på forhånd og ha takket ja til å bli 

foreslått 

 

 Valgkomiteens medlemmer kan foreslås som kandidater til styreverv eller andre verv. 

Det mest ryddige er da at medlemmet trekker seg fra valgkomiteen og overlater til de 

øvrige i valgkomiteen å gjøre ferdig innstillingen. 

 

Når all informasjon foreligger, er det valgkomiteen sin oppgave å sette opp et forslag til 

egnede kandidater. Valgkomiteens innstilling bør foreligge skriftlig og senest to uker før selve 

årsmøtet.  

Valgkomiteens innstilling gjøres kjent for medlemmene i forkant av årsmøtet sammen med de 

øvrige årsmøtedokumentene. Dokumentene lastes opp i arrangementskalenderen på cp.no, 

slik at alle får lett tilgang til disse.   

 

Valgkomiteens forslag 
CP-foreningens vedtekter har en egen paragraf som viser hvilke kandidater fylkeslagets 

valgkomite skal foreslå overfor årsmøtet, jfr § 7.2 Valgkomité i fylkeslaget. 

Valgkomitéen gir innstilling på kandidater til fylkesstyret, valgkomite og revisor, samt 

delegater til landsmøtet, jfr. § 5.3.1 

Fylkesstyret 

Leder, velges for ett år 

Inntil fire til ni styremedlemmer, velges for to år. Halvparten er på valg hvert år slik at det blir 

kontinuitet i styret. I år som slutter med oddetall velges inntil tre styremedlemmer for to år, de 

resterende fire velges i år som slutter på partall, også de for to år. På denne måten 

overlapper valgperiodene.  

To til fire varamedlemmer i rekkefølge velges for ett år. 



Valgkomiteen 

Leder velges for ett år 

Ett til to medlemmer velges for ett år 

Ett varamedlem velges for ett år 

 

 
Revisor  

Registrert eller statsautorisert revisor velges for ett år. Valgkomiteen bør rådføre seg med 

sittende styre, før valg av revisor innstilles. CP-foreningen nasjonalt dekker 

fylkesavdelingenes kostnader til revisjon, sentralstyret har derfor anbefalt at fylkesårsmøtene 

velger samme revisor som landsmøtet har valgt.  

Valg av delegater til landsmøtet 

Annet hvert år, i partallsår, er det landsmøte. Det er fylkesårsmøtet som velger delegater. 

Antallet bestemmes ut fra medlemstallet i henhold til § 5.3.1 

 Fylkeslag med inntil 200 medlemmer kan sende to delegater.  

 Fylkeslag med mellom 201 og 300 medlemmer kan sende fire delegater. 

 Fylkeslag med mellom 301 og 500 medlemmer kan sende fem delegater.  

 Fylkeslag med mellom 501 og 700 medlemmer kan sende seks delegater.  

 Fylkeslag med mer enn 701 medlemmer kan sende åtte delegater.  

 I tillegg kan CPU sende to delegater. 

I flere av fylkesavdelingene er det innarbeidet praksis at årsmøtet overlater til fylkesstyret å 

avgjøre hvem som blir delegater.  

Valgkomiteen bør undersøke med styret hva som har vært praksis, før innstillingen utformes.  

Valgkomiteen kan uansett praksis bestemme om de vil fremme forslag på delegater overfor 

årsmøtet.  

 
Medlemmer til lokale komiteer som hyttekomite, fondsstyrer 
o.l. 

Fylkesavdelinger som velger komiteer, fondsstyrer o.l. på sitt årsmøte bør vurdere å gjøre 

dette som en del av valgkomiteens arbeid. 
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Gjennomføring av valg på årsmøtet 
1. Valgkomiteens leder legger frem valgkomiteens forslag til kandidater og redegjør for 

prosessen i det forutgående arbeidet. 

2. Møteleder(e) som er valgt av årsmøtet administrerer valgene ihht. CP-foreningens 

vedtekter 

3. Møteleder skal spørre årsmøtet om det er andre forslag, før det stemmes over 

valgkomiteens forslag. Årsmøtet kan kan komme med benkeforslag, så lenge 

kandidaten har sagt seg villig. Dersom årsmøtet avholdes digitalt, er det rimelig at 

forslag på nye kandidater blir levert i forkant av møtet med henhold til avtalt frist. 

4. Dersom det er fremmet flere forslag til et verv, eller minst en foreslår skriftlig valg, skal 

valg gjennomføres skriftlig.  

5. Ved skriftlige valg skal det på stemmeseddelen føres opp så mange navn som det er 

medlemmer på valg. Dersom det føres opp kandidaters navn flere ganger og/eller 

andre navn enn de foreslåtte kandidater er oppført, skal stemmen forkastes.  

6. Valg avgjøres ved simpelt flertall, det vil si mer enn halvparten av avgitte stemmer.  

7. Blanke stemmer telles som avgitte stemmer.  

8. Ved stemmelikhet foretas loddtrekking 

9. Leder velges først, ved særskilt valg 

10. Styremedlemmer velges samlet (se punkt 5). 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. 

11. Varamedlemmer velges særskilt og i rekkefølgen fra første til fjerde. 

12. Leder av valgkomiteen velges særskilt, mens medlemmer velges samlet. 
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