Til Dio-styrene/ kontaktene

Harstad 22.12.2016

Kandidater til mellomvalget
Det 24.ordinære representantskapsmøtet valgte den 11.juni 2016 inn deler av styret for 2 år og
deler av styret for 1 år, med den hensikt at det skal gjennomføres et nytt valg våren 2017 for
to år på de posisjonene som da er på valg. Årlige valg der halve styret alternerende velges for
2 år, sikrer kontinuitet.
Det nærmer seg altså «mellomvalg» som blir lagt til distriktsledersamlingen den 12.-14. mai
2017. Det skal da for de to etterfølgende år, velges:




Nestleder
2 Styremedlemmer
1 Varamedlem

Valgkomiteen har vært i aktivitet en stund allerede. Alle som er på valg er forespurt om de
stiller til gjenvalg, men prosessen er enda ikke sluttført. Valgkomiteen respekterer både de
valg som er gjort og at motstridende hensyn gjør slike avgjørelser vanskelig. Likevel, et
demokratisk valg forutsetter både kandidater og motkandidater.
Dio’ene bes med dette om aktivt å hente inn forslag til kandidater for valg og sende
forslag som kommer opp og sine vurderinger til valgkomiteen innen 15.februar 2017.
Forslagene kan sendes valgkomiteens leder, Einar Karlsen, på mailadressen:
eitork@online.no
Kandidater bør være presentert med navn, tilhørighet, opplysninger for eventuell
direkte kontakt, erfaringsbakgrunn fra NRH, tidligere verv fra organisasjonen vår og
eventuelle andre relevante opplysninger. Det bør framgå klart om kandidaten har sagt
seg villig til å påta seg verv.
Valgkomiteen ønsker også å aktivere medlemmene fram mot valg ved å legge ut:
1. Denne bestillingen til Dio’ene på våre nettsider og oppfordre medlemmene til å
engasjere seg og eventuelt melde sin interesse for verv
2. En orientering om «mellomvalget» på organisasjonens lukkede facebook-gruppe med
oppfordring til å engasjere seg og eventuelt melde sin interesse for verv

Følgende framdriftsplan lagt:
Nå
Primo januar
15.februar
Primo april

12.-14.mai

For valgkomiteen

Einar Karlsen
T 48249670
eitork@online.no

Brev ut til Dio for å få forslag til kandidater til «mellomvalg»
Informasjon om «mellomvalg» på nett og Facebook
Frist for Dio’ene for tilbakemeldinger med kandidater til valget
Valgkomiteens forslag ut i organisasjonen slik at valgmenn og -kvinner i
samråd med medlemmene kan forberede sin stemmegivning under
distriktsledersamlingen
«Mellomvalg»/ Distriktsledersamling

