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Valgreglement for:
Association for the Cultural Route of St. Olav Ways (ACSOW)
Vedtatt av årsmøtet 10.04.2019.

1. Retningslinjer for valgkomite
1.1. Valgkomiteen velges med ordinært flertall på årsmøtet etter forslag fra styret.
1.2. Valgkomiteen er ansvarlig overfor styret.
1.3. Valgkomiteen er ansvarlig for tilrettelegging av alle valg som gjennomføres på årsmøtet.
1.4. Lederen for valgkomiteen leder og tilrettelegger komiteens arbeid.
1.5. Valgkomiteen har ansvaret for å påse at alle kandidater på valgkomiteens liste er
valgbare, blant annet at de er forespurt og har sagt seg villige, og at de representerer
medlemmer av ACSOW.
1.6. Valgkomiteen er selvstendig i sin vurdering og innstilling av kandidater til ulike verv.
Valgkomiteen skal imidlertid sørge for en balansert sammensetning i sine forslag, hvor det er
tatt nødvendig hensyn til geografisk og kjønnsmessig fordeling. I tillegg gjelder følgende
retningslinjer for styreverv:
- President og Visepresident skal være fra to forskjellige land
- Pilegrimsmålet Nidaros Domkirke skal være representert i styret. Representant for
pilegrimsmålet fremmes av Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider til
valgkomiteen.
2. Valgbarhet / Nominasjon
2.1. Bare medlemmer av foreningen kan foreslå kandidater. Bare kandidater som
representerer medlemmer av foreningen kan foreslås.
2.2. Bare kandidater som er foreslått skriftlig til valgkomiteen innen angitt tidsfrist og som
har sagt seg villig, er valgbare.
2.3. Dersom noen av valgkomiteens medlemmer stiller til valg, må den/de trekke seg fra
komiteen.
2.4. Valgkomiteen fremmer innstilling til valg på alle verv. Motforslag kan fremmes under
årsmøtet som benkeforslag. Det kan kun fremmes motforslag på nominerte kandidater.
2.5. Årsmøtet skal ha tilsendt valgkomiteens innstilling sammen med liste over nominerte
kandidater én uke før årsmøtet.
2.6. Valgkomiteens forslag skal inneholde én kandidat til hvert verv, men liste over
nominerte kandidater skal fremlegges.
2.7. Alle nominerte kandidater skal kunne velges til alle verv i styret, hvis kandidaten selv
ikke har tatt forbehold om noe annet.
3. Valgprosedyre
3.1. Valgkomiteens leder bistår dirigenten/møtelederen under valget.
3.2. Før valget finner sted, skal det redegjøres for valgprosedyren.
3.3. Ved presentasjon av kandidatene brukes bokstavrekkefølge. Det er ingen rangering av
kandidatene, men en ren valgteknisk ordning.
3.4. Valgkomiteens innstilling kan vedtas ved akklamasjon. Ved motforslag og valg på
individuelle verv skal valget foregå skriftlig eller ved hjelp av voteringsenhet, og hver for seg.
3.5. Hvis flere enn to kandidater er stillet til valg til samme verv og ingen av dem oppnår mer
enn halvparten av stemmene (absolutt flertall), foretas omvalg mellom de to kandidater som
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har flest stemmer. Valget avgjøres dermed ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet foretas
loddtrekning. Leder har ikke dobbeltstemme under valg.
3.6. Blanke stemmer holdes utenfor ved opptellingen, men antallet skal oppgis.
3.7. Nyvalgte medlemmer overtar sine verv umiddelbart etter at årsmøtet er avsluttet.
3.8 Verv i ACSOW er for to år. Det er mulig med gjenvalg én gang.
4. Stemmerett
4.1. Hver medlemsorganisasjon/virksomhet har én stemme.
4.2. Avstemning kan bare foregå ved personlig fremmøte, med mindre det er tilrettelagt for
avstemning via web eller telefon. Fullmakter må dokumenteres.
4.3. For å ha stemmerett på årsmøtet, må medlemmet ha betalt sin kontingent til
foreningen for inneværende år og innen møtets begynnelse.
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