
 

Regler for valg av utsendinger til årsmøter i 
Samfunnshus Vest  
 

 
1 INNLEDNING  

 
Det følger av vedtektene til Samfunnshus Vest at medlemmene skal være 
representert på årsmøtet ved utsendinger som følger:  

 
i) Lag og foreninger som nevnt i vedtektene § 5 første ledd nr. 1 skal være 

representert på årsmøtet med hver sin utsending. I tillegg kan hver forening velge 
sin egen varautsending. Varautsending møter kun ved forfall av foreningens 
utsending.  

ii) Leietakere som nevnt i vedtektene § 5 første ledd nr. 2 skal være representert på 
årsmøtet med det antall utsendinger som framgår av vedtektene. Antallet besluttes 
av styret i SHV SA før hvert ordinære valgmøte. I tillegg kan det velges inntil to (2) 

varautsendinger. Disse varautsendingene trer inn i sine verv kun om en valgt 
utsending trekker seg eller faller fra i valgperioden.  

iii) Andre medlemmer, jf. vedtektene § 5 første ledd nr. 3, skal være representert 

på årsmøtet med det antall utsendinger som framgår av vedtektene. Antallet 
besluttes av styret i SHV SA før hvert ordinære valgmøte. I tillegg kan det velges 
inntil to (2) varautsendinger. Disse varautsendingene trer inn i sine verv kun om en 

valgt utsending trekker seg eller faller fra i valgperioden.  
 

Valget av utsendinger i medlemsgruppene 2 og 3 skal skje i samsvar med 
bestemmelsene nedenfor.  

 
2 GENERELLE BESTEMMELSER  
 

Hver av de to medlemsgruppene (2 og 3) skal holde separate valgmøter hvor 
utsendingene og varautsendingene velges. Valg skal finne sted annethvert år, forut 

for ordinært årsmøte i valgåret.  
 
De som er medlemmer på dagen for valgmøtet har møterett og stemmerett på 

valgmøtet for sin gruppe. Hvert medlem har én stemme. Bare medlemmer av den 
aktuelle medlemsgruppen kan være utsendinger for medlemsgruppen. For 

medlemmer som er juridiske personer kan kun representanter fra vedkommende 
medlems styre velges som utsending. For å kunne velges som utsending må 
vedkommende være myndig.  

 
Valgene ledes av et valgstyre bestående av tre medlemmer fra styret i 

Samfunnshus Vest.  
 
 



3 VALGSTYRETS OPPGAVER VED VALGET  
 

Valgstyret fastsetter datoene for valgmøtene.  
 

Valgstyret sender melding til medlemmene med datoen for valgmøtene senest to 

måneder før valget skal holdes. Meldingen skal oppfordre medlemmene til å fremme 

forslag til kandidater, hvilke vilkår som må være oppfylt for at forslaget/ene skal bli 

godkjent, og hvordan man går frem for å fremme forslag. Valgstyret skal samtidig 

gjøre tilgjengelig en liste over de som er valgbare for de ulike gruppene på 

Samfunnshus Vests hjemmeside. 

Valgstyret utarbeider stemmesedler til valgmøtet.  
 

4 GJENNOMFØRING AV VALG  
 
Valgene av utsendinger gjennomføres som enkeltpersonvalg. Det velges blant de 

foreslåtte kandidater. Forslag til kandidater kan leveres på forhånd til valgstyret, 
eller ved åpningen av valgmøtet. Utsendingene velges i den rekkefølge etter 

stemmetall. Den kandidat som får flest stemmer er utsending nr. 1 osv.  
 
5 RESULTATET AV VALGET  

 
Valgresultatet skal føres inn i en valgprotokoll og underskrives av valgstyret. 

Valgprotokollen skal gjøres tilgengelig for alle medlemmer i Samfunnshus Vest. 
Valgprotokollen oppbevares av Samfunnshus Vest.  
 

6 FUNKSJONSTID OG MØTEPLIKT  
 

Utsendinger og varautsendinger velges for to år av gangen. Gjenvalg kan finne 
sted. 

 
Utsendinger har møteplikt på årsmøter i Samfunnshus Vest, med mindre 
vedkommende har gyldig forfall.  

 
Når det foreligger særlige forhold har utsendinger og varautsendinger rett til å 

fratre før valgperioden er ute. Dersom en utsending eller varautsending opphører å 
være medlem i Samfunnshus Vest skal vedkommende fratre vervet.  
 

7 SUPPLERINGSVALG  
 

Det kan holdes valg på utsendinger og varautsendinger i valgperioden når en 

utsending eller varautsending fratrer før valgperioden er ute uten at det forefinnes 

andre varautsendinger. De nyvalgte utsendingene og eventuelt varautsendingene 

fungerer for resten av valgperioden. 


