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Instruks for valgkomiteen
Tidligere valgkomitéer har etterlyst en instruks for sitt arbeid. Styrene i sameiet og utmarkslaget
utarbeidet i 2020 i fellesskap denne instruksen. Etter vedtak i ekstraordinært årsmøte 14.12.21. ble
tilleggspunkt 6.7. (Medlem + personlig vara til Villreinutvalget) lagt til.
1. Det ble i forbindelse med beslutning om ny organisering på årsmøtene i 2019 bestemt at det
skulle være felles valgkomite for Vingelen Sameie (videre kalt Sameiet) og Sameiet Vingelen
Utmarkslag (videre kalt Utmarkslaget).
2. Valgkomiteen består av 3 medlemmer som velges for tre år. Tredje funksjonsåret fungerer
medlemmet som valgkomiteens leder.
3. Valgkomiteen varsles av de respektive styrene om tidspunkt for årsmøtet så snart dato for
dette er fastsatt. Samtidig varsles om hvem som er på valg og når vedkommende ble valgt til
det aktuelle vervet for første gang. Dette gjøres på et fast skjema der valgkomitéen kan legge
inn sine forslag, slik at skjemaet er klart for utsendelse til årsmøtet når styret mottar
valgkomitéens forslag. Det skal settes en frist for når valgkomiteens innstilling må være levert
styret for å kunne følge årsmøteinnkallingen. Årsmøteinnkallingen med sakspapirer skal
sendes sameierne senest 14 dager for årsmøtet, se vedtekter for Sameiet § 3 og vedtekter
for Utmarkslaget § 6.
4. Tillitsvalgte skal fortrinnsvis være sameiere. Kandidater som ikke er sameiere kan også
foreslås til verv, men det skal da opplyses overfor årsmøtet at vedkommende ikke er
sameier.
5. Alle kandidater til verv skal forespørres direkte om de vil velges eller gjenvelges. Det er altså
ikke tilstrekkelig å ikke ha frasagt seg verv for å kunne velges. Valgkomitéen skal søke å
oppnå en sammensetning av styrer og utvalg som i speiler bredden av synspunkter blant
sameierne. Valgkomitéen bør videre tilstrebe at vervene rulleres mellom sameierne, slik at
ingen innehar samme verv over alt for lang tid.
6. Valgkomiteen skal overfor årsmøtet i Sameiet innstille kandidater til følgende verv:
1. Styremedlemmer. Velges for 2 år. Styret har 3 medlemmer i tillegg til leder av fiske- og
hytteutvalget. 1 eller 2 er på valg (annethvert år).
2. Medlemmer av fiske- og hytteutvalget. Velges for 2 år. Utvalget har 3 medlemmer. 1 eller
2 er på valg (annethvert år).
3. 1 varamedlemmer til styret. Funksjonstid 2 år.
4. Styreleder. Velges blant styremedlemmene, for ett år.
5. Leder av fiske- og hytteutvalget. Velges blant medlemmene av utvalget, for ett år. Leder
er også medlem av styret.
6. Møteleder for årsmøtet
7. Medlem (+ personlig vara) til Villreinutvalget med virkning påfølgende år (jfr. §4
Vedtekter for Forollhogna villreinområde).
8. Utsendinger til årsmøtet i Forollhogna for neste år. Minimum 3, inntil 6 stk. Minst 2 av
utsendingene bør være medlemmer av styret.
9. Nytt medlem av den felles valgkomitéen som erstatter den som trer ut.
7. Valgkomiteen skal overfor årsmøtet i Utmarkslaget innstille kandidater til følgende verv:
1. Styremedlemmer. Velges for 2 år. Styret har 2 medlemmer i tillegg til lederne av
jaktutvalget og veisameiet. Én er på valg (annethvert år).
2. Medlemmer av jaktutvalget. Velges for 2 år. Utvalget har 3 medlemmer. 1 eller 2 er på
valg (annethvert år).
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3. Medlemmer av veisameiet. Velges for 2 år. Utvalget har 3 medlemmer. 1 eller 2 er på
valg (annethvert år).
4. 1 varamedlemmer til styret. Funksjonstid 2 år.
5. Styreleder. Velges blant styremedlemmene, for ett år.
6. Leder av jaktutvalget. Velges blant medlemmene av utvalget, for ett år. Leder er også
medlem av styret.
7. Leder av veisameiet. Velges blant medlemmene av veisameiet, for ett år. Leder er også
medlem av styret.
8. Møteleder for årsmøtet
9. Nytt medlem av den felles valgkomitéen som erstatter den som trer ut.
8. Valgkomiteen plikter å være representert på årsmøtene. Komiteen avklarer med styrets
leder hvem som skal lede valget i årsmøtet. Det må herunder også avklares hvordan skriftlig
valg skal foregå dersom skriftlig valg blir krevd.
9. Valgkomiteen innstiller overfor årsmøtet også på godtgjørelse til tillitsvalgte.

