
 

 

 

 
FORSLAG TIL ARBEIDSRUTINER FOR VALGKOMITE FOR  
ROGALAND KFUK-KFUM-SPEIDERE 
revidert oktober 2020 

 
 
1. Kretsstyret avklarer hvilke verv som er ledige fra neste valg i kretsstyret og utvalg og formid-

ler dette til valgkomiteen. 

2. Valgkomiteen lager artikkel med forespørsel til kretsens ledere om å komme med forslag til 
kandidater til neste valg. I artikkelen bør det stå hvilke verv som er på valg og telefonnum-
mer og e-post adresse til minst 2 av valgkomiteens medlemmer. 

3. Valgkomiteen henvender seg til alle gruppeledere i kretsen via brev eller e-post og telefon 
med samme forespørsel som over. 

4. Valgkomiteen skal kontakte alle styremedlemmer og varamedlemmer som er ferdige med en 
periode og spørre om de vil stille til gjenvalg. Dette arbeidet bør være ferdig innen 31.12. 

5. Etter hvert som valgkomiteen får inn forslag til kandidater blir kandidatene kontaktet om de 
ønsker å stille til valg. Forsøk å danne et bilde av hvilken kompetanse kretsstyret har behov 
for i sitt arbeid. Dette arbeidet bør være ferdig innen 31.12.  

6. Personlig kontakt er viktig, og øker statusen. Det viser seg at flere sier ja av de som det gjen-
nomføres et møte med. Valgkomiteens medlemmer må vise engasjement og være motivert 
når de er i samtale med kandidater. Gi en så nøyaktig beskrivelse av styrearbeidet som mulig. 

Ikke si, «det er ikke noe å gjøre». 
 

7. Valgkomiteen utarbeider et enkelt dokument over hvem som er kandidater ved valgene med 
navn, gruppe og hvorfor en vil bli valgt. Dette deles ut til alle delegater ved start av kretsting. 

8. Valgkomiteen legger frem sin innstilling før valget starter. Det er viktig å informere kandida-
tene om dette på forhånd. Før en eventuell innstilling  legges frem, må alle kandidatene pre-
senteres. 

 
 
 
Vedlegg: 

- Utdrag fra Grunnreglene for KFUK-KFUM-Speidere 
- Utdrag fra Organisasjonsbestemmelsene for KFUK-KFUM-Speidere 

 



Utdrag fra Grunnregler for KFUK-KFUM-speidere   
Vedtatt 11.10.03. Endringer 06.04.2019 

 
 

§ 8  STYRINGSSTRUKTUR  
 
§ 8.1  DEMOKRATISK STRUKTUR 

Norges KFUK-KFUM-speidere består av grupper lokalt og kretser regionalt. Gruppeting, 
kretsting og landsting er øverste besluttende organ for henholdsvis gruppe, krets og for-
bund. 
 
Alle medlemmer kan være medlemmer av tingene med stemmerett, og er valgbare til alle 
tillitsverv. Det tilstrebes at alle styrer, utvalg og komiteer også skal ha unge under 26 år. 
 
Medlemmer under 15 år skal sikres arenaer på gruppe-, krets- og forbundsnivå der de 
kan fremme sine synspunkter og øve innflytelse i organisasjonen i samsvar med moden-
het og alder. 
 
Gruppetinget velger gruppestyret og gruppens representanter til kretstinget. Kretstinget 
velger kretsstyret og kretsens representanter til landstinget. Landstinget velger landssty-
ret. Kretsstyrer og landsstyret leder arbeidet på krets- og forbundsplan mellom kretsting 
og landsting. Kretsstyrer og landsstyret skal ha minst to møter pr år. 
 
Valgperioden til alle verv på krets- og forbundsplan, hvor annet ikke er nevnt særskilt, er 
to år. Maksimal sammenhengende funksjonstid er tre perioder (seks år) i samme valgte 
verv på krets- og forbundsplan. Valgperioden til alle verv på gruppeplan er på inntil to år. 
 
Hvor spesielle grunner tilsier det, kan landsstyret for en valgperiode om gangen dispense-
re fra bestemmelsen om sammenhengende funksjonstid på kretsplan. 

 

§ 9  LIKESTILLING 
Alle mennesker er skapt med samme verdi. Alle barn og unge skal gis like muligheter til å 
utfolde sine evner og utvikle sine lederegenskaper. 
 
Ved valg, oppnevninger og tilsettinger på alle nivå i forbundet skal en tilstrebe en lik re-
presentasjons- og ansvarsfordeling mellom kvinner og menn. I grupper eller kretser hvor 
lik representasjon vil være åpenbart urimelig, kan dette fravikes. I landsstyret, valgko-
mité, kontrollkomité og kretsstyrer skal det være lik representasjon av begge kjønn. 
Landssjef og viselandssjef skal være av forskjellig kjønn.  
 
I kretsstyrene skal det tilstrebes lik representasjon av begge kjønn. Kretsleder og vise-
kretsleder i samme krets skal normalt være av forskjellig kjønn. 

 
 
 



 

Utdrag fra Organisasjonsbestemmelser for Norges KFUK-KFUM-speidere.  
Vedtatt 11.10.03 med endringer vedtatt 06.04.19 
 
 
§ 2.1   KRETSTING 

Kretsens besluttende organ er kretsting.  
 
§ 2.1.1   MØTE, TALE, FORSLAGS- OG STEMMERETT 

Alle medlemmer kan velges som gruppenes representanter.  
 
Kretsting består av representanter for gruppene etter nærmere fastsatt nøkkel. Med 
mindre kretsting bestemmer noe annet, har gruppene 1 representant pr. påbegynt 10 
medlemmer i tillegg til gruppeleder. 
 
På kretsting har følgende møte-, tale-, forslags- og stemmerett: 
- gruppeledere 
- valgte representanter fra gruppene 
- kretsleder, visekretsleder og faste styremedlemmer 
- to Rover-representanter, valgt av kretsens roverting 
- to patruljeførerrepresentanter, valgt av kretsens patruljeførerting 
 
Følgende har møte-, tale- og forslagsrett: 
- ansatte i kretsen 
- medlemmer i faste komiteer 
 
Alle medlemmer i kretsen kan møte som observatører. 
 

§ 2.1.2   KRETSTING BEHANDLER 
Kretstingets årsmøte skal behandle følende saker: 
- årsmelding og revidert regnskap 
- fastsetting av kretskontingent 
- arbeidsplan og budsjett for kommende år 
- valg av kretsleder, visekretsleder, styremedlemmer og eventuelle varamedlemmer 
- valg av representanter til landsting 
- valg av valgkomité 
- valg av revisor. Revisor skal være myndig 
- endringer i kretsens lovverk/retningslinjer herunder representasjonsregler til kretsting 
- innsendte saker 
 

§ 2.1.3   ANDRE BESTEMMELSER OM KRETSTING 
Kretsting ledes av kretsleder eller ordstyrer valgt av kretsting. 
Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør kretsleders dobbeltstem-
me. Det skal være skriftlig avstemming når minst en person ønsker det. 
 
Kretstingets årsmøte avholdes før 15. mars i påfølgende år. 
 
Kretsting kan for øvrig sammenkalles av kretsstyret eller ved at 1/3 av kretsens grupper 
forlanger det. 
Kretstingets protokoll sendes alle grupper i kretsen og forbundets sentralledd. 



 
Kretsting kan vedta supplerende bestemmelser til organisasjonsbestemmelsene som 
gjelder kretsen. Slike bestemmelser skal godkjennes av landsstyret. 

 

§ 2.2   KRETSSTYRET 
Kretsstyret leder kretsens arbeid mellom årsmøtene. 
 
Kretsstyret består av 
- kretsleder 
- ingen, en eller to visekretsledere. Antallet bestemmes av kretstinget 
- to eller flere styremedlemmer. Antallet bestemmes av kretstinget 
 
Kretsstyret skal ha minst ett medlem under 26 år.  
 
Kretstinget avgjør om hele styret skal velges for to år, eller om halvparten av styret er på 
valg hvert år. Dersom kretstinget ønsker det, kan det velges varamedlemmer til styret for 
ett år om gangen. 
 
På møter i kretsstyret møter leder av kretsens roverombud med tale- og 
forslagsrett. Ved forfall kan en annen representant for kretsens roverombud møte i lede-
rens sted.  
 
Dersom det ikke finnes noen fungerende roverombud i kretsen, møter kretsens roverkon-
takt. Dersom kretsen har en egen arrangementskomité eller tilsvarende, uavhengig av 
kretsstyret, og denne komiteen er valgt av kretsting, kan kretsting vedta at en represen-
tant fra denne komiteen deltar i kretsstyret med fulle rettigheter. 

 
 


