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Formål   

Sørge for at Sandefjord Ballklubb til enhver tid har kvalifiserte personer til Styret og de funksjoner og utvalg som er 
beskrevet i klubbens organisasjonsplan i «Lov for Sandefjord Ballklubb». 
 

Mandat  

Finne motiverte og kvalifiserte kandidater til Styret og de funksjoner og utvalg som er beskrevet i klubbens 
organisasjonsplan i «Lov for Sandefjord Ballklubb». Sørge for at Valgkomiteens forslag legges fram som en sak til behandling 
på Sandefjord Ballklubb sitt årsmøte i henhold til den til enhver tid gjeldende saksliste.  
 
Komiteen skal følge gjeldende lover og retningslinjer. Herunder nevnes spesielt: 

 «Lov for Sandefjord Ballklubb» 

 Vedtak på klubbens Årsmøte 
 

Sammensetning  

Valgkomiteen skal bestå av 1. leder, 2. medlemmer og 1. varamedlem., Ref «Lov for Sandefjord Ballklubb» 
Både leder og øvrige medlemmer velges av årsmøte for 2. år av gangen. 

Roller  

Valgkomiteens leder 
Valgkomiteens leder skal sørge for at det avholdes møter i komiteen, at arbeidsoppgaver fordeles og gjennomføres og sikre 
at det er kandidater til alle de verv som skal besettes i henhold til organisasjonsplanen. 
Videre skal lederen være bindeleddet mellom komiteen og styret for å sikre god kommunikasjon og at innstillingen kan 
legges fram som en godkjent sak for beslutning på årsmøtet. 
 
Medlem 
Medlemmer i Valgkomiteen skal stille opp på de møtene som avholdes og bidra til at de arbeidsoppgavene som pålegges 
blir utført og rapportert til komiteen. 
 
Varamedlem 
Varamedlemmet skal holde seg orientert om de sakene som pågår slik at vedkommende kan hoppe inn som stedfrotreder 
dersom et av medlemmene i komiteen ikke kan stille opp eller ikke kan utføre pålagte oppgaver. Varamedlemmet har ikke 
møteplikt, men har møterett på valgkomiteens møter 
 

Oppgaver  

Valgkomiteen skal finne motiverte og kvalifiserte kandidater til klubbens styre og øvrige utvalg som er beskrevet i 
organisasjonsplanen i klubbens lover. For at Valgkomiteen skal kunne fremme gode kandidater, bør den følge klubben og 
styrets arbeid over tid og skaffe seg god oversikt over de menneskelige ressursene i klubben. Oppgavene er: 
 

 Være i besittelse av gjeldende utgave av «Lov for Sandefjord Ballklubb» som er et styrende dokument. 

 Ha referatet fra siste årsmøte da det eventuelt kan gis føringer som valgkomiteen må følge. 

 Ha oversikt over hvilke verv som er på valg for kommende periode. 

 Dersom det er ønskelig fra valgkomiteens side at nåværende person tar gjenvalg, skal vedkommende kontaktes og 
bekreftelse skal gis muntlig eller skriftlig. 

 Kandidatene som foreslås bør ha ulik kompetanse (komplementær sammensetning), for å dekke utvalgenes ulike 
ansvarsområder som blant annet økonomi, administrasjon, sport, arrangement, marked og anlegg. 



 Styre og utvalg skal representeres av begge kjønn og gjerne blandet alderssammensetning. Ref retningslinjer i «Lov 
for Sandefjord Ballklubb»  

 Kandidatene må være motiverte og ha tid til å gjøre det nødvendige arbeidet som følger vervet. 
  

 


