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Ragnhild
Sak 1: Sak fra Valgkomiteen
Diskusjon:
Kontrollkomiteen drøftet en sak fra valgkomiteen som gjaldt konseptet om å stille til skjult
valg. Valgkomiteen ønsket en avklaring på om vedtektene og forretningsorden hindrer en
kandidat i å ikke offentliggjøre sitt kandidatur for landsmøte og istedenfor bare
offentliggjør sitt kandidatur for valgkomiteen. Saken gjaldt en kandidat som ønsket å stille
til et AU-verv og som ønsker å stille til sentralstyremedlem dersom kandidaten ikke ble
valgt til AU. Kandidaten ønsket da at bare valgkomiteen ble informert om at kandidaten
også stiller til sentralstyremedlem.
Valgene på landsmøtene blir regulert av både landsmøtet forretningsorden og
organisasjonens vedtekter. I denne saken er det forretningsorden som sier noe om hvordan
valget skal gjennomføres. Gjeldende forretningsorden sier at kandidater har stilt til valg
minst fire uker før landsmøte skal presenteres i sakspapirene, samt at alle kandidater skal
være kjent for valgkomiteen når saken valg åpnes på landsmøtet.
Kontrollkomiteen drøftet saken og har konkludert med å tolke forretningsorden slik at
dersom en kandidat har stilt til et AU-verv og blir presentert i sakspapirene til landsmøte til
dette vervet, hindrer ikke forretningsorden at kandidaten da ikke blir presentert i de samme
papirene som kandidat til sentralstyremedlem. Forretningsorden sier heller ikke noe om at
kandidater som stiller til valg må være kjent for hele landsmøtet før saken valg åpner, men
sier spesifikt at det holder med at valgkomiteen er informert om et kandidatur til valg.
Vedtak:
Kontrollkomiteen konkluderer med at det ikke er noe i vedtektene eller forretningsorden
som hindrer en kandidat å ikke offentliggjøre sitt kandidatur til et verv. Dersom kandidaten
har stilt til valg før minst fire uker før landsmøte, må kandidaten stå i sakspapirene til
landsmøtet, med mindre kandidaten stiller til et verv med høyere prioritert og er presentert
som kandidat i papirene til dette vervet.
Kontrollkomiteleder formidler komiteens konklusjon til valgkomiteen.
Sak 2: Neste møte
Diskusjon:
Diskuterte neste møtetidspunkt
Vedtak:
Neste kontrollkomitemøte blir torsdag 20. april kl 19

