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Instruks for NLFs og seksjonenes valgkomitéer. 
 

1 NLFs sentrale valgkomité 
 
1-1  Valgkomiteens sammensetning. 
NLFs valgkomité velges på Luftsportstinget, jf. NLFs lov § 17, k) 4. 
 
Komiteen består av en leder og en nestleder valgt på luftsportstinget, samt lederne 
for hver av seksjonenes valgkomiteer valgt på seksjonsmøtene. 
 
Seksjonenes representanter i komiteen er normalt lederne av seksjonenes 
valgkomitéer. Dersom lederen ikke kan møte til møte i NLFs sentrale valgkomité kan 
lederen utpeke en av de øvrige to medlemmene i sin seksjons valgkomité til å møte 
som vararepresentant med fulle rettigheter. 
Ved konstituering av valgkomiteen må valgkomiteens leder forvisse seg om at 
sammensetningen av komiteen er i henhold til bestemmelsene om kjønnsfordeling jr. 
NLFs lov § 6.  
 
Alle medlemmer av valgkomiteene har én stemme hver. Varamedlemmer har kun 
stemmerett ved forfall av det ordinære medlemmet. 
 
1-2 Valgkomitéens oppgave 
NLFs valgkomités oppgave er overfor Luftsportstinget å foreslå kandidater til de verv 
som følger av NLFs lov § 17 k).1 
 
1-3 Forslagsrett 
Samtlige klubber tilsluttet NLF har forslagsrett overfor valgkomiteen, men komiteen 
kan på fritt grunnlag også foreslå andre kandidater. 
 
1-4 Valgkomitéens arbeid 
Valgkomiteens leder skal senest fire måneder før Luftsportstinget innkalle komiteen 
til konstituerende møte for gjennomgang av komiteens oppgaver, arbeidsform og 
fremdrift i arbeidet.  
 
Møter i komiteen bør avholdes som fysiske møter, men kan avholdes som fjernmøte 
(f.eks. telefonmøte) dersom det ansees mest praktisk jf. NLFs lov § 11 (2). 
 
Valgkomiteens leder er ansvarlig for koordinering med seksjonenes valgkomiteer når 
det gjelder hvem som skal foreslås som styremedlemmer og personlige 
varamedlemmer, som representanter for seksjonene. 
 
Valgkomiteen skal rette henvendelse til samtlige tillitsvalgte med forespørsel om de 
er interessert i å ta gjenvalg som samme eller annet verv for neste tingperiode. Slik 
henvendelse til styremedlemmer og varamedlemmer, som representerer seksjonene, 
kan gå via leder av respektiv seksjons valgkomité. Svarfrist senest tre måneder før  
Luftsportstinget. 
 

 
1 Med unntak av forslag til ny valgkomité. Det er forbundsstyret som fremmer forslag til valg av ny 
valgkomité. 
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Valgkomiteen skal deretter, via NLFs sekretariat, rette henvendelse til samtlige 
klubber tilsluttet NLF og be om forslag til kandidater til de tillitsverv som skal besettes 
i henhold til NLFs lov § 17 k). I henvendelsen skal valgkomiteen angi hvilke 
tillitsvalgte som ønsker gjenvalg og hvilke som ønsker å fratre sine verv. 
Forslagsfristen er to måneder før Luftsportstinget. 
 
Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen. 
NLFs bestemmelser om inhabilitet (NLFs lov § 10) gjelder for medlemmer av 
valgkomiteen. 
 
Valgkomiteens leder innkaller komiteen til møte når fristen for forslag er passert. 
Valgkomiteen skal gjennomgå alle innkomne forslag sammenholdt med de 
tillitsvalgtes egne svar, valgkomiteens egne vurderinger og egne forslag. Komiteen 
intervjuer de foreslåtte kandidater i den utstrekning komiteen finner det nødvendig. 
Valgkomiteens innstilling skal være klar senest tre uker før Luftsportstinget. 
Innstillingen skal redegjøre for de utvelgelseskriteriene som komiteen har lagt til 
grunn og skal inneholde en oversikt over innkomne forslag med forslagsstiller, samt 
hvilken klubb kandidaten er medlem av. Eventuell dissens om innstillingen skal 
fremkomme av innstillingen. 
 
Valgkomiteens innstilling skal følge sakspapirene til Luftsportstinget, jf. NLFs lov § 14 
(2). 
 
Skulle det frem til Luftsportstinget oppstå endringer av betydning i grunnlaget for 
valgkomiteens innstilling, kan valgkomiteen vurdere innstillingen på nytt og eventuelt 
fremme en revidert innstilling til tinget. Skulle det oppstå endringer av betydning i 
grunnlaget for valgkomiteens innstilling på Luftsportstinget, kan valgkomiteen på 
oppfordring fra tingforsamlingen, komme sammen og fremme en innstilling basert på 
det nye grunnlaget. 
 
1-5 Valgbarhet 
Valgbarhetsbestemmelsene følger av NLFs lov §§ 7 til 9. Sammensetningen av 
styre, komiteer og utvalg skal følge kjønnsfordelingsbestemmelsene i NLFs lov § 6. 
 
 2. Seksjonenes valgkomitéer 
 
2-1  Valgkomitéens sammensetning. 
Seksjonenes valgkomiteer velges på de respektive seksjonsmøter, jf. NLFs lov § 25 
h) 1) og består av en leder og to medlemmer.  
 
Alle medlemmer av komiteene har én stemme hver.                                                             
 
2-2 Valgkomiteens oppgave                                                                    
Seksjonenes valgkomitéer oppgave er overfor respektive seksjonsmøter å foreslå 
kandidater til de verv som følger av NLFs lov § 25 f) til h).2 
 
 
2-3 Forslagsrett 

 
2 Med unntak av forslag til valg av ny valgkomité. Det er seksjonsstyrene som skal fremme forslag til 
valg av valgkomité. 
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Samtlige klubber tilsluttet NLF som er registrert i vedkommende seksjon (jf. NLFs lov 
§ 22 (2)) har forslagsrett overfor valgkomitéen, men komiteen kan på fritt grunnlag 
også foreslå andre kandidater. 
 
2-4 Valgkomitéens arbeid 
Seksjonenes valgkomitéer skal følge bestemmelsene i denne instruks punkt 1-4 når 
det gjelder arbeidsform og tidsfrister.  
 
Leder av respektive seksjoners valgkomitéer er ansvarlig for koordinering av arbeide 
med NLFs sentrale valgkomité når det gjelder å fremme kandidater som skal 
representere seksjonene som styremedlemmer og personlige varamedlemmer til 
forbundsstyret. 
 
2-5 Valgbarhet 
Bestemmelsene i denne instruks punkt 1-5 er gjeldende. 
 
 


