
Hei! 

Valgkomiteen er i gang. Om ikke lenge skal vi igjen møtes for å forsegle året 2022, og ta fatt på 2023. 

Valgkomiteen har fått det mandat at de skal innhente medlemmenes kandidater, og eventuelt finne 

andre kandidater til de verv som skal besettes på årsmøtet.  

Har du en kandidat som kunne tenke seg å stille til valg og bruke litt tid på en flott klubb som har 

sunne og gode verdier? Eller har du selv lyst til å bidra? Da må dette formidles til valgkomiteen så 

tidlig som mulig, dog ikke etter 31.12.2022. Men vi tar gjerne imot forslag lenge føre fristen går ut. 

Det oppfordres til Chiefene som kjenner bedre medlemmene i gruppen sin om å komme med forslag 

på folk de mener kan gjøre en god jobb for klubben. 

Valgkomiteen trenger kandidater til følgende verv for 2023 - 2024   

Vise President  2 år 

Sekretær 2 år 

Styremedlem 2 år 

Varamedlem  

Juniormedlem   2 år 

  

Valgkomiteen 1 medlem               2 år 

Valgkomiteen 1 medlem               2 år 

                              

Utdrag av våre vedtekter: 

 § 10 Valgkomité 

Valgkomiteen består av 3 medlemmer hvorav ingen innehar tillitsverv i styret. Valgkomiteen velger selv sin leder. 
Valgkomiteen tar imot og kan selv fremme forslag på kandidater til de verv som skal besettes iht. § 12. 
Valgkomiteens medlemmer velges for 2 to år av gangen. 1 medlem trer ut etter 1 år ved loddtrekning ved første 
valg. Valgkomiteen skal føre opp alle innkomne kandidater på stemmeseddel, så fremt disse stiller til valg. Frist 
for å forslå kandidater for valgkomiteen er 31.12. Valgkomiteen står fritt til selv å velge sin innstilling, 1 person til 
hvert verv. Dette skal klart fremgå av stemmeseddel, hvem som er valgkomiteens innstilling. Valgkomiteen leder 
valget på årsmøtet. Ved stemmelikhet i valgkomiteen har leder dobbeltstemme for sin innstilling. Valgkomiteens 
innstilling skal være styret i hende senest 5 uker før avholdelse av årsmøtet. 

§ 12 Styret 

Klubben ledes av ett styre bestående av President, Visepresident, Sekretær, Kasserer, ett styremedlem, ett 
juniorstyremedlem og ett varamedlem. Styret er beslutningsdyktig når President/Visepresident og 2 
styremedlemmer er tilstede. Undergrupper kan delta på styrets møter etter invitasjon. Ved stemmelikhet i styret 
har President dobbeltstemme, styret bør bestå av ett oddetall antall medlemmer. Anbefalt antall er fem 
medlemmer. 

Juniorrepresentanten skal ikke fylle mer enn 24 år i det år han/hun blir valgt. 

Styrets Juniorrepresentant skal ivareta YCC sine yngre medlemmers ønsker og interesser overfor Styret. 
Juniorrepresentanten vil ut over dette ha samme rettigheter og plikter som et vanlig styremedlem. Dersom 
årsmøtet ikke kan velge en Juniorrepresentant vil posten bli ubesatt. Styret kan da, ved enighet, velge en 
kandidat som tilfredsstiller juniorrepresentantenes kriterier når denne måtte bli funnet. Kandidaten vil da bli 
værende i rollen ut inneværende periode, frem til neste valg. 

Er du interessert eller har forslag til en kandidat, ta kontakt med undertegnede innen 31/12-2022 

Mvh  

For valgkomiteen i YCC  

Jannicke Sommer-Ekelund 

e-post: somekelu@online.no Mobil 97512168 

mailto:somekelu@online.no

