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Retningslinjer for valgkomiteens arbeid for FFM 

 
Foreningen for muskelsyke er en frivillig organisasjon hvor alle verv i styret blir demokratisk valgt inn. 

Valgkomiteens arbeid går ut på å finne kandidater som er interessert i å stille til valg. 

Valgkomiteens hovedoppgave vil være å finne entusiastiske og gode kandidater til de forskjellige verv. 

Valg av verv er omtalt i FFM`s vedtektekter. 

Det er viktig at valgkomiteen har kommunikasjon med styret i FFM før årsmøte i henhold til om noen har 
trukket seg, er sykmeldte ol. 

Man bør begynne arbeidet med kandidater tidlig,sjekke ut hvem som er på valg,hvem kan ønske gjenvalg. 

Noen velges oddetall og andre partall, også omtalt i vedtektene. 

Vi har nå laget en egen veiledning for valgkomiteen som kan være til god hjelp i fremtidige valgkomiteer. 

Valgkomiteens leder innkaller til møte i begynnelsen av nytt år, møtene kan holdes ved hjelp av skype.  

Fordeling av oppgaver. 

Hvem kan passe til hvilket verv, prøve få til litt geografisk spredning, kjønnsfordeling og alderssammensetning. 
Viktig at de også er motivert for å stille til verv. 

Respektere at noen sier nei. 

Spør styret, fylkene, FFMU om de har forslag til personer som kan være aktuelle, ta en samtale med 
vedkommende om hva vervet går ut på. 

Lever innstillingen til styret i FFM 4 uker før årsmøte og skriv litt om hvorfor vi har innstilt disse personene. 

 
Lykke til med god jobb. 
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Valgkomiteen består av leder og 3 medlemmer. 

Valg av sentralstyret, likepersonsutvalget, redaksjonskomiteen, ett medlem til forskningsfondet, statuttstyret 
og valgkomite. 

Sentralstyret består av : 

Leder: Velges annet hvert år – oddetall 

Nestleder: Velges annet hvert år – partall 

Økonomiansvarlig: Velges annet hvert år –partall 

Studieleder : Velges annet hvert år – partall 

Interessepolitisk talsperson : Velges annet hvert år – oddetall 

Styremedlem : Velges annet hvert år – oddetall 

Likepersonskoordinator : Velges annet hvert år – partall 

FFMU leder : Velges av FFMU  

1.vara medlem : Velges annet hvert år – oddetall 

2.vara medlem: Velges annet hvert år – partall 

3.vara medlem: Velges for ett år 

Likepersonsutvalget 

Likepersonskoordinator : Velges annet hvert år – partall 

1.medlem : Velges annet hvert år – partall 

2.medlem : Velges annet hvert år – oddetall 

3.medlem : Velges annet hvert år - oddetall 

Redaksjonskomiteen 

Leder : Velges annet hvert år – oddetall 

1.medlem : Velges annet hvert år – partall 

2.medlem : Velges annet hvert år – oddetall 

3.medlem : Velges annet hvert år – partall 

 
Kontrollkomite 

Leder : Velges annet hvert år – oddetall 

1.medlem : Velges annet hvert år – partall 

2.medlem : Velges annet hvert år – oddetall 
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Forskningsfondet 

FFM sin leder 

Medlem : Velges hvert 3 år 

Medlem : Oppnevnes ( Ikke valgkomiteens jobb) 

Medlem : Oppnevnes ( Ikke valgkomiteens jobb) 

Varamedlem : Oppnevnes (Ikke valgkomiteens jobb) 

 
Revisor : Velges for 1 år ( Ikke valgkomiteens jobb) 

 
Statuttstyret for Æresmedlem og Hedersbevisning 

1.Medlem : Velges annet hvert år – partall 

2.Medlem : Velges annet hvert år – partall 

3.Medlem : Velges annet hvert år – oddetall 

4.Medlem : Velges annet hvert år – oddetall  

Valgkomite 

• Leder og et medlem velges for 2 år hvert oddetalls år 
• 2 medlemmer velges for 2 år hvert partallsår 


