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Invitasjon fra valgkomiteen til å fremme forslag på kandidater til nytt
styre og ny kontrollkomité for landsmøteperioden 2019 – 2023
Neste landsmøte i Norsk Folkehjelp er helga 23.–25.08.2019 på Quality Airport Hotel
Gardermoen. I tråd med vedtektenes §10.3 pkt. A vil styret sende ut formell innkalling
minimum seks måneder før landsmøtet, trolig etter styremøtet 07.–08.12.2018.
Valgkomiteen ønsker forslag på kandidater til de vervene som skal fylles ved landsmøtets valg av nytt styre og ny kontrollkomité.
Norsk Folkehjelp er en stor og sammensatt organisasjon med en unik bredde på våre
mange og høyst ulike arbeidsfelt. Styrets medlemmer er pålagt et stort ansvar, jfr.
aksjelovens § 6–12 om styrets ansvar. Styret må settes sammen på en slik måte at
styremedlemmene samlet sett må ha nødvendig kompetanse både innen økonomi
og for våre nasjonale og internasjonale programområder.
Pr. i dag har vi rundt 125 ansatte ved hovedkontoret og de fem regionskontorene i
Norge. Globalt arbeider vi i ca. 40 land. Her har vi nærmere 240 lokale samarbeidspartnere og ca. 2500 ansatte.
Styret har overordnet ansvar for Norsk Folkehjelps totale økonomi, vedtar årlig budsjett og kontrollerer hvordan inntektene forvaltes. I 2017 var våre samlede inntekter
en drøy milliard norske kroner. Ca. 800 millioner gikk til vårt internasjonale arbeid,
langsiktig utviklingsarbeid og rydding av landminer og klasevåpen. Dette er et volum
som tilsvarer en stor norsk bedrift. Det er helt avgjørende at flere av styrets
medlemmer har solid økonomisk kompetanse.
Videre vedtar styret politiske og strategiske valg for Norsk Folkehjelps nasjonale og
internasjonale arbeid. Styret skal påse at administrasjonen følger opp de vedtak som
er fattet. Å sitte i vårt styre krever både en god organisasjonsforståelse, interesse for
bredden i norsk frivillig arbeid samt kunnskap om internasjonale forhold.
Valgkomiteen er klar over at det allerede foreligger forslag til vedtektsendringer som
kan endre på styresammensetningen. Valgkomiteen har løpende kontakt med
organisasjonskomiteen, men vi må forholde oss til gjeldende vedtekter. Hvis det blir
foreslått endringer til landsmøtet som får konsekvenser for sammensetningen av
styret, vil valgkomiteen komme tilbake til aktuelle organisasjonsledd dersom det må
gjøres endringer i innstillingen.
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Innspill til valgkomiteen
1. Valgkomiteen ber om forslag til kandidater til styreleder og to nestledere.
2. Valgkomiteen ber om forslag til leder og to medlemmer av kontrollkomiteen.
3. Valgkomiteen ber om forslag til representanter fra de kollektivt tilsluttede
organisasjonene.
Valgkomiteen ber om innspill pkt. 1 – 3 innen 1. desember 2018.
4.
5.
6.
7.

Valgkomiteen ber regionene om forslag til regionalt styremedlem.
Valgkomiteen ber Solidaritetsungdommen om forslag til styremedlem.
Valgkomiteen ber Sanitetsungdommen om forslag til styremedlem.
Valgkomiteen ber Saniteten om forslag til styremedlem.

Representantene pkt. 4 – 7 velges på årsmøter i mars og representantskapsmøtet på
den årlige sanitetskonferansen i april.
Valgkomiteen ber om innspill pkt. 4 – 7 innen 12. april 2019.
Felles for pkt. 3 – 7 er at alle styrerepresentantene skal ha to personlige varamedlemmer i nummerert rekkefølge.
Valgkomiteen ber alle foreslå like mange kvinner som menn, samt å begrunne
sine forslag skriftlig. Valgkomiteens innstilling vil være tilgjengelig en måned
før landsmøtet.

Du kan kontakte komitéleder Atle Høie på AHoie@industriALL-Union.org
eller sekretær Inger Sandberg på isa@npaid.org
Forslag sendes landsmøtemailen til Norsk Folkehjelp: Lm2019@folkehjelp.no

Geneve/Oslo, 8. oktober 2018
Med vennlig hilsen

Atle Høie (sign)
leder i valgkomiteen

Inger Sandberg
sekretær for valgkomiteen
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