INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN TIL ÅRSMØTET I NUUG 2018
NUUGs valgkomite 2017-1018 har bestått av Kristian Fiskerstrand,
Tom Fredrik Blenning, og Thomas Gramstad (leder).
Komiteen vedlikeholder et arkiv med informasjon som er nyttig for
dem som blir valgt til valgkomite: Dokument om valgkomiteens
funksjon og oppgaver, referater fra møtene i valgkomiteen m.m.
Arkivet finnes på Nerdhaven: /home/httpd/nuug-arkiv/valgkomite
Se også wikiside: https://wiki.nuug.no/grupper/valgkomite
Valgkomiteens forslag til nytt styre
1) Det skal velges to nye styremedlemmer ordinært.
(Ref. paragraf 6 i vedtektene, spesielt tredje og fjerde punktum:
https://www.nuug.no/vedtekter.shtml )
2) Det skal velges enda ett styremedlem, da et styremedlem har
trukket seg i sitt første valgte år, og førstevara har fungert som
styremedlem i den frafaltes fravær.(*)
3) Det skal velges nestleder
4) Det skal velges leder
5) Det skal velges to varaer
(*) Valgkomiteen bemerker at NUUGs vedtekter er mangelfulle mht.
den situasjonen at styremedlemmer frafaller/trekker seg før deres
valgperiode er over.
Valgkomiteen legger derfor til grunn "standard
organisasjonslære", som går ut på at:
Styret kan ikke velge nye styremedlemmer, det er det kun årsmøtet
som kan gjøre, dermed er utgangspunktet når noen trekker seg som
styremedlem at plassen er ledig frem til neste årsmøte, og fylles

av varamedlem i den perioden. Styreplassen er formelt sett ledig
frem til neste årsmøte, men fylles av varamedlemmet som da har
rettigheter som styremedlem.
"Standard organisasjonslære" kan evt. fravikes i foreningens
vedtekter, som i såfall eksplisitt må angi annen løsning (og
vedtas på årsmøte).
Valgkomiteen oppfordrer kommende styre om å forberede
vedtektsendringsforslag som eksplisitt dekker denne situasjonen,
også selv om styret ønsker å legge seg på "standard
organisasjonslære".
Valgkomiteen innstiller følgende personer:
3 styremedlemmer:
Johnny Solbu
Jon Petter Bjerke
Thomas Gramstad
Leder: Martin Langsjøen
Nestleder: Thomas Gramstad
Varamedlemmer:
Vara 1: Petter Reinholdtsen
Vara 2: Hans-Petter Fjeld
Forslag til ny valgkomite:
Kristian Fiskerstrand
Tom Fredrik Blenning
Thomas Gramstad
2018-05-22 Thomas Gramstad
----

