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Forslag om endring av NFFs lover punkt 7 og retningslinjer for sentral og 
regional valgkomite angående supplering av forbundets organer  
 

Bakgrunn 
Suppleringsvalg i NFF er regulert i lovene punkt 7. Dette punktet er utformet som en hovedregel, som 
gjelder med mindre det er vedtatt andre reguleringer, der de enkelte organisasjonsleddene er 
regulert. Det er tatt inn noen unntak i teksten i punkt 7, men dette gir ikke en fullstendig oversikt. 
Det er unødvendig å gå inn på unntak i punkt 7.  
Lovutvalget foreslår en lovteknisk forenkling ved at unødvendig tekst i punkt 7 strykes.  
Suppleringsvalg er ikke nevnt i retningslinjene for valgkomiteene. Lovutvalget foreslår at dette tas inn 
i retningslinjene for sentral og regional valgkomite for å sikre nødvendig avklaring av dette.  
  
Forslag til endring av lovene punkt 7 Supplering av forbundets organer:  
Forbundets sentrale råd og utvalg skal, med mindre annet følger klart av de enkelte bestemmelser, 
suppleres som følger:   
Dersom leder får varig forfall, skal de øvrige medlemmene seg imellom velge ny leder. med unntak av 
Tariffpolitisk råd og Fag- og utdanningspolitisk råd, der ny leder må velges av Landsmøtet eller av 
ekstraordinært landsmøte. Ny leder av Næringspolitisk råd, Tariffpolitisk råd og Fag- og 
utdanningspolitisk råd inngår samtidig som medlem av Forbundsstyret.   
Landsmøtet, eller evt. ekstraordinært landsmøte, skal foreta suppleringsvalg dersom organet etter 
forfall består av færre enn tre personer, noen av de gjenværende medlemmer av organet krever at 
organet skal bli supplert, eller hvis organet ikke lenger er beslutningsdyktig.  
  
Forslag om endring av retningslinjer for sentral og regional valgkomité:  
Når regionleder melder varig forfall, skal regional valgkomité i samarbeid med sentral valgkomité 
forberede suppleringsvalget. (Settes inn nederst under overskriften «Samarbeid med sentral 
valgkomité» og «Samarbeid med regional valgkomité».)  
Suppleringsvalg varsles minst én uke før valget åpner. Det gis en frist for å fremme forslag på flere 
kandidater (benkeforslag). Valget gjennomføres elektronisk. Avstemningsperioden skal være 
mellom tre og fem døgn. (Settes inn under gjennomføring av valgene i retningslinjer for regional 
valgkomité.)  
 

  
FORSLAG TIL VEDTAK:  
Hovedlandsmøtet 2022 vedtar følgende endring i NFFs lover punkt 7 supplering av forbundets 
organer og retningslinjer for sentral og regional valgkomité:  
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Lovene punkt 7 Supplering av forbundets organer:  
Forbundets sentrale råd og utvalg skal, med mindre annet følger klart av de enkelte bestemmelser, 
suppleres som følger:   
Dersom leder får varig forfall, skal de øvrige medlemmene seg imellom velge ny leder. med unntak av 
Tariffpolitisk råd og Fag- og utdanningspolitisk råd, der ny leder må velges av Landsmøtet eller av 
ekstraordinært landsmøte. Ny leder av Næringspolitisk råd, Tariffpolitisk råd og Fag- og 
utdanningspolitisk råd inngår samtidig som medlem av Forbundsstyret.   
Landsmøtet, eller evt. ekstraordinært landsmøte, skal foreta suppleringsvalg dersom organet etter 
forfall består av færre enn tre personer, noen av de gjenværende medlemmer av organet krever at 
organet skal bli supplert, eller hvis organet ikke lenger er beslutningsdyktig.  
  
Retningslinjer for sentral og regional valgkomité:  
Når regionleder melder varig forfall, skal regional valgkomité i samarbeid med sentral valgkomité 
forberede suppleringsvalget. (Settes inn nederst under overskriften «Samarbeid med sentral 
valgkomité» og «Samarbeid med regional valgkomité».)  
Suppleringsvalg varsles minst én uke før valget åpner. Det gis en frist for å fremme forslag på flere 
kandidater (benkeforslag). Valget gjennomføres elektronisk. Avstemningsperioden skal være 
mellom tre og fem døgn. (Settes inn under gjennomføring av valgene i retningslinjer for regional 
valgkomité.)  
 
 

Forbundsstyrets kommentar:  

Forbundsstyret støtter forslag til vedtak fra Lovutvalget. 


