
INSTRUKS FOR LOV- OG KONTROLLKOMITE (LKK) 

Vedtatt av Representantskapsmøtet den 5.4.1997 

med endringer vedtatt av Representantskapet 5.4.2003 

 

 

1.  

LKK består av 3 medlemmer hvorav 1 er leder. 

 Ved avstemning har de 3 medlemmene 1 stemme hver. 

 Komitéens medlemmer forutsettes å ha særlig innsikt i sitt arbeidsfelt og fastsetter selv sin arbeidsmåte.  

 Medlemmene er likestilt. 

 LKK skal tilstrebe å gi enstemmige erklæringer og uttalelser til RS. 

 

2.  

Under sin kontroll av NEKFs totale virksomhet skal LKK følge utviklingen av regnskap i forhold til budsjett når 

LKK finner dette ønskelig.  Videre påligger det LKK å ivareta overholdelse, tolkninger av NEKFs lover,  regler, 

og vedtak fattet av alle NEKFs organer. 

  

3.  

LKK har krav på at Forbundsstyret og sekretariatet bistår komitéen ved å stille til disposisjon nødvendig 

materiale når LKK har behov for dette. 

 

4. 

Finner LKK under sitt arbeid noe særskilt å bemerke, skal komitéen straks underrette Representantskapets 

Ordfører. 

 

5.  

Forut for Ordinært- og Ekstraordinært RS-møte skal LKK avgi erklæring til RS med beretning om den forløpne 

termin. 

 

 

 

  



INSTRUKS FOR VALGKOMITE (VK) 

Vedtatt av Representantskapsmøtet den 5.4.1997 

med endringer vedtatt av Representantskapet 5.4.2003 og 

vedtatt av Representantskapet 30.4.2011. 

 

 

 

1.  

VK består av 3 medlemmer hvorav 1 er leder. 

VK velges for 3 år og rulleres, dvs. at det går ut 1 medlem hvert år, 3. året sitter vedkommende          

som leder. 

Ved avstemning har de 3 medlemmene 1 stemme hver. 

 

2.  

VK skal i riktig tid forelegge Representantskapet innstilling med forslag på: 

- kandidater til alle verv som det etter NEKFs lover og vedtak i RS tilligger RS å velge revisorer. 

 

3.  

VK skal ta kontakt med Områdeklubbene for å innhente forslag på kandidater til verv som skal besettes. 

VK kan på eget initiativ fremme forslag på kandidater. 

 

4.       

Forslag på kandidater til valg må være VK i hende innen 1. mars. 

Senest 5 uker før RS-møtet skal VK avgi sin innstilling til RS i form av samlet forslag. 

Valgkomiteens forslag skal ivareta ordlyden i § 12 i NEKFs lover. 

 

5.  

Forslaget skal inneholde minst 1 - ett - forslag for hvert verv som skal besettes. 

VK skal tilstrebe enstemmig innstilling.  Deler VK seg må minst 2 medlemmer gi en kandidat sin 

stemme for at forslaget kan betegnes som «anbefalt av VK».  Mindretallsforslag skal føres opp, så fremt 

forslaget blir opprettholdt. 

 

6.  

I forslaget inntas først de kandidater som er «anbefalt av VK» for de enkelte verv.  Dernest inntas 

forslag som ikke har oppnådd VKs anbefaling. 

Alle forslag føres opp med forslagstillers navn angitt. 

 


