VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING
Gjeldende fra 29. april 2021
Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av
ordinært landsmøte 18. april 2009, endret av ordinært landsmøte 23. april 2010. endret av ordinært
landsmøte 2013, endret av ordinært landsmøte 2014, endret av ekstraordinært landsmøte 2015, endret av
ordinært landsmøte 2016, endret av ordinært landsmøte 2019, endret av ordinært landsmøte 2020, og
endret av ordinært landsmøte 2021.

1.

NAVN OG FORMÅL
Foreningens navn er Den norske dataforening. Uformell form er Dataforeningen. Kortform er
DND. Engelsk betegnelse er The Norwegian Computer Society med kortformen NCS.
Den norske dataforenings formål er å være en uavhengig, ideell interesseorganisasjon for det
IT-faglige miljøet i Norge.
 Den norske dataforening skal tilrettelegge for tilførsel av kunnskap og forståelse i
skjæringspunktet mellom IT-faglige problemstillinger, IT-investeringer, IT-anvendelser og
forretningsprosesser.
 Den norske dataforening skal være en akseptert samarbeidspartner for de viktigste
premissgiverne for det IT-faglige miljøet.
 Den norske dataforening skal ha gjennomslagskraft og være en attraktiv nettverksbærer.
 Den norske dataforening skal være målbar i sin verdiskapende rolle.
 Den norske dataforening skal ikke brukes til å fremme andre virksomheters
forretningsmessige interesser eller partipolitiske særinteresser.

2.

MEDLEMMER
Medlemskap kan være knyttet til individer og virksomheter i de til enhver tid gjeldende
kategorier. Kontingenten og medlemsvilkår fastsettes av Landsstyret.

3.

LANDSMØTE
Landsmøtet er foreningens øverste beslutningsorgan.
Ordinært landsmøte holdes hvert år innen utgangen av mai måned. Delegater til
landsmøtet skal varsles om dato, tid og sted minst 4 uker i forveien. Senest to uker på
forhånd skal innkalling med dagsorden og sakspapirer gjøres tilgjengelig for delegatene.
På landsmøtet representeres regionene av 6 ganger så mange stemmer som det er
regioner. Delegatene velges av regionenes årsmøter. Delegater fra regionene kan ikke
være styremedlemmer i Landsstyret. I tillegg disponerer Landsstyret 1 stemme som kan
tildeles råd og utvalg. Disse utpekes av Landsstyret. Videre kan Den norske dataforening
øvrige styremedlemmer delta, med talerett og forslagsrett.
3.1. Antallet stemmer i regionene utregnes etter følgende metode:
3.1.1. 50 % fordelt med tre stemmer for hver region.
3.1.2. 50 % fordelt etter medlemstall for regionens lokalt tilknyttede medlemmer.
3.1.3. Ingen region kan på landsmøtet ha mer enn 49 % av det totale antall stemmer.
3.1.4. Administrasjonen meddeler regionene deres samlede representasjon på
grunnlag av medlemstallet pr. 31. desember. Regionene melder til
administrasjonen hvilke delegater som er valgt umiddelbart etter sitt årsmøte.
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3.2.

Det ordinære landsmøte skal behandle følgende saker:
3.2.1. Valg av referent.
3.2.2. Godkjennelse av representanter og deres stemmerett.
3.2.3. Styrets beretning.
3.2.4. Revidert regnskap
3.2.5. Revisjonsberetning.
3.2.6. Styrets forslag til arbeidsprogram for det påbegynte arbeidsår.
3.2.7. Styrets forslag til budsjett for det påbegynte arbeidsår.
3.2.8. Valg av styre etter innstilling fra valgkomiteen. Styreleder velges ved særskilt valg.
3.2.9. Valg av ordfører og varaordfører etter innstilling fra valgkomiteen.
3.2.10. Valg av valgkomite i henhold til gjeldende vedtekter og valgreglement.
3.2.11. Valg av statsautorisert revisor etter innstilling fra styret.
3.2.12. Vedtektsendringsforslag for Den norske dataforening.
3.2.13. Særskilte retningslinjer, vilkår, reglement og instrukser for foreningen og dennes
organer.
3.2.14. Regions inndeling.
3.2.15. Tid og sted for neste landsmøte.
3.2.16. Andre saker fremmet gjennom styret.

3.3.

Ordfører og varaordfører velges for det neste ordinære landsmøtet etter innstilling fra
valgkomiteen. Tiltredelse skjer umiddelbart etter at landsmøtet er avholdt med
funksjonstid til og med neste ordinære landsmøte eller til nytt valg er foretatt. Ordfører
og varaordfører har ikke stemmerett og kan dermed ikke velges som delegater. I
særskilte tilfeller kan landsmøtet foreta valg av ordfører/varaordfører på det
inneværende landsmøtet. Ordfører/varaordfører velges da blant delegatene og disse
beholder sin stemmerett.

3.4.

Ekstraordinært landsmøte holdes innen 3 måneder hvis styret, eller minst 1/3 av de
sist valgte delegater krever det og det er mer enn 3 måneder til neste ordinære
landsmøte.

3.5.

Landsmøter kan avholdes elektronisk.

3.6.

For regionen møter vara hvis valgt delegat har forfall, er gått ut av foreningen eller
over til annen region eller er blitt ansatt i foreningen.

3.7.

Landsmøtets sittende ordfører avgjør hvem som ellers kan møte og ha talerett
i saker som vedkommer dem:
3.7.1. ansatte
3.7.2. nominerte styrekandidater
3.7.3. valgkomiteen
3.7.4. andre inviterte

3.8.

Delegatenes funksjonstid gjelder til neste ordinære landsmøte.

3.9.

Alle saker unntatt vedtektsendringer avgjøres ved alminnelig flertall. Ved
stemmelikhet foretas loddtrekning med unntak av valg av styreleder som reguleres
i eget valgreglement.

3.10. Protokollen fra landsmøtet skal foreligge innen 14 dager. Kommentarer som fremkommer
innen 14 dager fra utsendelsen, behandles på neste landsmøte. Punkter uten
kommentarer anses godkjent.
3.11. Protokollen fra landsmøtet kunngjøres for samtlige registrerte medlemmer.
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3.12. Landsmøtet skal behandle saker om misligheter i foreningen som styret eller foreningens
revisor måtte fremme. Det påligger landsmøtet å vurdere de konsekvenser slik mislighet
skal få for de impliserte. Landsmøtets kjennelse er endelig.
3.13. Såfremt mislighet gjelder styrets medlemmer, kan landsmøtet foreta nytt valg på
ekstraordinært møte.
3.14. Forslag til vedtektsendringer kan fremmes av
3.14.1. Regionene
3.14.2. Styret
3.14.3. Administrasjonen
3.14.4. Ethvert personmedlem som har fått sitt forslag anbefalt av minst tre andre
medlemmer.
3.15. Forslag til vedtektsendringer sendes administrasjonen innen 25. februar. Forslag skal
tydelig angi ordlyden av de gjeldende vedtekter og den foreslåtte endring.
3.16. Vedtektsendringer og Appendix-A er vedtatt når minst 2/3 av de avgitte stemmer er for
forslaget.
3.17. Landsmøtet avgjør når vedtektsendringer skal tre i kraft.
4.

VALGKOMITÉ FOR LANDSMØTE
4.1. Valgkomiteen skal bestå av minst 6 personer. 1 person utpekes av og fra styret i
hver region. I tillegg velges minst 3 medlemmer av valgkomiteen uten styreverv
i en region i henhold til gjeldende valgreglement. Valgkomiteen skal nominere:
4.1.1. Styreleder
4.1.2. Styremedlemmer
4.1.3. Landsmøtets møteleder og vara for møteleder
4.1.4. Valgkomite for neste landsmøteperiode i samsvar med gjeldende valgreglement
4.2. Forslag til kandidater til styreleder og styremedlemmer kan fremsettes av ethvert
medlem av foreningen. Forslagene må være valgkomiteen v/administrasjonen i hende 3
måneder innen landsmøte, eller innen 2 måneder før ekstraordinært landsmøte.
4.3. Forslag til andre kandidater kan fremsettes på landsmøtet. Forslag må
fremsettes skriftlig. Forslagsstiller kontrollerer at kandidaten(ene) er villig til å ta
vervet.
4.4. Nærmere regler er fastsatt i gjeldende valgreglement (jfr. Appendix A).

5.

LANDSSTYRE
Landsstyret er foreningens øverste styrende organ.
Foreningen har et styre på 9-10 medlemmer. Styreleder velges særskilt ved skriftlig valg for
inntil 2 år av gangen. Styreleder kan ikke ha andre styreverv i foreningen. Personer med
styreverv i en region velges for ett år av gangen. Styrets øvrige medlemmer velges for to år
av gangen.
5.1. I tillegg til leder, velges 1-2 personer i kraft av nødvendig kompetanse og erfaring for at
foreningen skal nå sine mål og ha en forsvarlig drift. Disse kan ikke samtidig ha styreverv i
en region.
5.2. I tillegg velges en person i kraft av å være aktiv i et fagstyre blant regionenes fagstyrer.
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5.3. Hvert regionstyre velger to representanter fra eget styre som inngår i Landsstyret.
Fortrinnsvis bør regionstyrets leder være en av representantene fra regionstyret til
Landsstyret. Ved forfall til landsstyremøter kan disse gi fullmakt til ett av regionens
øvrige styremedlemmer som møter og stemmer på deres vegne.
5.4. Landsstyret velger selv nestleder og er ansvarlig for foreningens drift og administrasjon i
henhold til den gjeldende strategi. Landsstyret tilsetter og avskjediger daglig leder i
administrasjonen. Landsstyret rapporterer til landsmøtet.
5.4.1. Styrets beslutninger protokolleres. Protokollen skal alltid være tilgjengelig for
styrets medlemmer og for revisor. Styret avtaler selv sine møter. Styret er
beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene, samt leder eller
nestleder, er til stede. Ved stemmelikhet gjelder det møteleder stemmer for.
5.5. Landsstyret ivaretar alle eierinteresser på vegne av foreningen. Landsstyret
representerer foreningen utad og tegner foreningen. Styret kan meddele prokura.

6

REGIONER
Den norske dataforening er inndelt i geografiske regioner. Regionene utøver foreningens
virksomhet innen sitt geografiske område som følger fylkesgrensene (et eller flere
sammenhengende fylker). Den norske dataforenings vedtekter gjelder for alle regioner.
6.1. Årsmøte i regionene
Regionens årsmøte holdes årlig innen utgangen av mars. Regionens lokalt tilknyttede
medlemmer innkalles med minst 8 dagers varsel, dog bør 14 dager tilstrebes. Innkallingen skal
inneholde dagsorden og dokumenter som er nødvendig for en forsvarlig saksbehandling.
Årsmøtet i regionene skal:
6.3.1. Velge møteleder og vara for møteleder.
6.3.2. Velge referent samt to medlemmer til å undertegne møteprotokollen.
6.3.3. Registrere og godkjenne stemmeberettigede.
6.3.4. Gis en orientering om regnskap og budsjett slik dette foreslås av regionstyret.
6.3.5. Gi innspill om regionens aktiviteter og planer.
6.3.6. Velge styre.
6.3.7. Velge delegater og vara representant(er) til landsmøtet.
6.3.8. Oppnevne en valgkomite bestående av minst to medlemmer.
6.3.9. Behandler andre saker nevnt i innkallingen.
Årsmøtet i regionen kan avholdes elektronisk, og skal ikke behandle andre saker enn de som er
nevnt i innkallingen. Regionens styreleder er møteleder. Bare personer med gyldig medlemskap i
regionen er valgbare til verv.
Ekstraordinært årsmøte innkalles etter styrets bestemmelse eller etter krav fra minst 10% av
medlemmene i regionen, dog minimum 10 medlemmer. Innkallingen skal inneholde dagsorden.
Det innkalles med minst 8 dagers varsel, dog bør 14 dager etterstrebes. Kun saker som er nevnt i
dagsorden kan behandles på ekstraordinært årsmøtet. Skjer innkalling til ekstraordinært
årsmøte etter krav fra medlemmene, skal styret sende innkalling senest 10 uker etter at slikt
krav er framsatt.

Side 4 av 10
Adresse: Calmeyersgate 5, 0183 Oslo

E-post: post@dataforeningen.no

Org.nr. NO 871549842 MVA

Telefon: 22 36 48 80

Web: www.dataforeningen.no

Bankgiro: 6069.05.18964

6.2. Regionstyre
Regionens aktiviteter ledes av et regionstyre bestående av 4-10 styremedlemmer.
Styremedlemmene velges blant aktive medlemmer i regionen, gjerne representert gjennom
styremedlemmer i fagstyrer og i lokalavdelinger.
Styrets medlemmer velges på regionens årsmøte for 1-2 år av gangen. Leder av regionstyret
velges ved særskilt valg. Styret tiltrer umiddelbart. Styret kan treffe gyldige avgjørelser når minst
halvparten av styremedlemmene, deriblant leder eller nestleder, er til stedet. Avgjørelser treffes
med simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjelder det møtelederen stemmer for. Styret skal føre
protokoll over sine møter, og protokoll skal sendes administrasjonen.
Regionstyrets ansvar og mandat
6.2.1. Regionstyret skal bidra til høy og økende aktivitet i hele regionen.
6.2.2. Regionstyre er ansvarlig for at regionens drift og aktiviteter er innenfor rammer gitt
av Landsstyret.
6.2.3. Regionstyret er ansvarlig for at regions økonomi er i henhold til budsjettrammene
vedtatt av Landsstyret.
6.2.4. Regionstyret er ansvarlig for å innkalle til regionens årsmøte i henhold til
vedtektene.
6.2.5. Regionstyret representerer regionen utad i sitt geografiske område.
6.2.6. Lokalavdelinger eller andre grupperinger som er nedsatt av regionstyret,
rapporterer til regionstyret.
6.2.7. Regionens aktiviteter kan ikke være i strid med Dataforeningens vedtekter og
vedtatte strategi.
6.3. Valg i regionenes årsmøter
6.3.1. Valgkomiteen skal bestå av minst 2 personer. Sittende styremedlemmer i regionen
kan ikke være medlemmer av valgkomiteen. Valgkomiteen skal nominere mellom 4
og 10 medlemmer avhengig av regionens størrelse.
6.3.1.1. Styreleder
6.3.1.2. Styremedlemmer
6.3.1.3. Valgkomite for neste årsmøteperiode i samsvar med gjelden
valgreglement
6.3.2. Forslag til kandidater til styreleder og styremedlemmer kan fremsettes av ethvert
medlem av foreningen. Forslagene må være valgkomiteen i hende 2 måneder innen
årsmøte, eller innen 1 måned før ekstraordinært årsmøte i regionen.
6.3.3. Ett styremedlem som foreslås skal være en person i kraft av å være aktiv i et av
regionens fagstyrer. Kandidater kan spilles inn fra fagstyrene i regionen.
6.3.4. Forslag til andre kandidater kan fremsettes på årsmøtet. Forslag må fremsettes
skriftlig. Forslagsstiller kontrollerer at kandidaten(ene) er villig til å ta vervet.
6.3.5. Nærmere regler fastsettes iht. gjeldende valgreglement (jfr. Appendix A).

6.4. Stemmerett på årsmøte i regionene
Alle stemmer avgis fysisk og/eller elektronisk i foreningens digitale løsning iht. reglene satt i
innkallingen. Alle som har gyldig medlemskap i regionen som er registret/logget inn i den
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perioden avstemningen foregår har en stemme hver. Det er ikke mulig å la seg representere ved
fullmakt.
Alle saker avgjøres ved simpelt flertall med mindre disse vedtekter fastsetter annet.
Styreleder velges ved særskilt valg. Leder må oppnå mer enn 50 % av avgitte stemmer for å bli
valgt. Dersom årsmøtet har flere kandidater å velge blant, og ingen av kandidatene oppnår
angitte støtte, skal valget gjennomføres i flere omganger ved at man tar ut den kandidaten som
oppnådde lavest støtte. Ny avstemning gjennomføres inntil én kandidat har oppnådd mer enn
50 % av stemmene.
Ved stemmelikhet i andre saker gjelder det møteleder stemmer for. Ved uenighet om
fortolkning av disse stemmerettsreglene eller andre bestemmelser i vedtektene, avgjør
møteleder hvordan vedtektene skal fortolkes. Uenigheten dokumenteres som protokolltilførsel
gjennom skriftlig kommentar i årsmøteprotokoll.
Hvis noe medlem krever det, skal avstemning ved valg skje skriftlig. Det henvises for øvrig til
gjeldende valgreglementet (jfr. Appendix A).
Dersom en region ikke er i stand til å opprettholde en rimelig foreningsaktivitet og
vedtektsbestemte funksjoner, har Landsstyre rett til å bestemme og gjennomføre nødvendige
kompenserende tiltak.
Landsmøtet kan med 2/3 flertall, oppløse en region som ikke viser seg i stand til å
opprettholde en rimelig foreningsaktivitet og vedtektsbestemte funksjoner.

7.

FAGGRUPPER
Faglige aktiviteter understøtter foreningens formål. Faglige aktiviteter drives av medlemmer og
skal bidra til kompetanseutvikling og nettverksbygging på tvers av virksomheter. En faggruppe
dannes blant foreningens medlemmer som har felles interesser i å delta i eller skape faglige
aktiviteter innenfor valgte fagområder. Alle medlemmer kan delta i en eller flere faggrupper.
7.1.

Fagstyre

Faggruppens aktiviteter ledes av et fagstyre som velges av faggruppens medlemmer. Fagstyret
velges gjennom en åpen prosess som er kunngjort iht foreningens gjeldende retningslinjer. Nye
faggrupper kan etableres etter oppfordring fra minst 3 medlemmer.
7.1.1. Fagstyrer skal konstituere seg selv og bestå av 3-9 personer og utpeke en leder og
nestleder.
7.1.2. Forslag til kandidater til styreleder og styremedlemmer kan fremsettes av ethvert
medlem av faggruppen. Slike forslag skal være skriftlige og kandidaten(ene) skal
bekrefte at de er villig til å ta vervet.
7.1.3. Faglederforum består av samtlige fagstyreledere. Forumet er faggruppenes felles
organ for erfaringsutveksling og koordinering av landsdekkende aktiviteter.
7.1.4. Nærmere regler er fastsatt i foreningens gjeldende retningslinjer.

7.2. Nasjonalt fagråd
Foreningen skal ha et nasjonalt fagråd for å styrke foreningens landsdekkende profil i tråd med
foreningens formål. Fagrådets aktiviteter skal styrke foreningens deltakelse i nasjonale og
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internasjonale arenaer for å fremme IT-faglig profesjonalisering og faglig samarbeid med
eksterne parter inkl. myndighetene.
7.2.1. Landsstyret fastsetter mandat og oppgaver for rådet.
7.2.2. Fagrådet skal velges i samråd med foreningens faglederforum.
7.2.3. Fagrådet organiserer seg selv gjennom utvalg for å ivareta sitt mandat.
7.2.4. Nærmere regler er fastsatt i foreningens gjeldende retningslinjer.

8.

ADMINISTRASJON
Foreningen har en administrasjon som støtter utførelse av foreningens oppgaver. Landsstyret er
ansvarlig for administrasjonen og fastsetter dens mandat i samarbeid med regionstyrene.
8.1.
8.2.
8.3.

9.

Administrasjonen skal ivareta foreningens lovpålagte oppgaver.
Administrasjonen skal ivareta foreningens oppgaver til forvaltning av medlemskap og
nødvendige ressurser for gjennomføring av foreningens aktiviteter.
Nærmere regler er fastsatt i foreningens gjeldende retningslinjer.

NASJONALE RÅD OG UTVALG
Foreningens Landsstyre fastsetter mandat og oppgaver for råd og utvalg.

10.

EKSKLUSJON
Landsmøtet kan ekskludere medlemmer dersom særskilte forhold tilsier dette.

11.

VEDTEKTSENDRINGER
Foreningens vedtekter kan endres av landsmøtet med minst 2/3 flertall. Landsmøtet vedtar
samtidig når endringene skal tre i kraft. Endring av reglement krever simpelt flertall, men kan
dog ikke avvike fra foreningens vedtekter.

12.

OPPLØSNING
Foreningen kan oppløses på et ordinært landsmøte med minst 2/3 flertall etter at forslaget
har vært til avstemning på det foregående ordinære landsmøte og også der oppnådde minst
2/3 flertall.
Landsmøtet vedtar samtidig disponering av foreningens midler. Midlene skal gå til virksomhet
som ligger innenfor foreningens formål.
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APPENDIX-A: VALGREGLEMENT FOR DEN NORSKE DATAFORENING
Den norske dataforenings reglement for valgkomiteers arbeid og avstemnings-prosedyrer
ved valg.
Vedtatt av landsmøtet 11. mars 2005, endret av ekstraordinært landsmøte 19. november 2015, oppdatert av
landsmøtet 29. april 2021.

1. Valgkomiteens arbeid for landsmøtet
1.1 Innledning
Valgkomiteen utfører sitt arbeid som beskrevet i Dataforeningens vedtekter i punkt 4.
Formålet med reglementet for valgkomiteen er å gi en mer utfyllende beskrivelse av anbefalt
arbeidsprosess i valgkomiteen, samt fastlegge avstemningsprosedyre for gjennomføring av valg på
landsmøtet.
Ved avvik i reglementet ift vedtektene så er det vedtektene som er gjeldende.
•

Valgkomiteens oppgave
Valgkomiteens oppgave er å nominere
a) Styrets leder
b) Styremedlemmer
c) Landsmøtets ordfører og varaordfører for kommende landsmøteperiode
d) Valgkomite

Dataforeningens landsstyre skal være sammensatt etter følgende prinsipper:
• Styreleder kan ikke ha andre verv i forening og velges for inntil to år ad gangen.
• I tillegg velges det:
1. Ett til to styremedlemmer i kraft av nødvendig kompetanse og erfaring for at foreningen
skal nå sine mål og ha en forsvarlig forretningsmessig drift. Disse kan ikke samtidig ha
styreverv i en region. Velges for to år ad gangen.
2. En person i kraft av å være aktiv i et fagstyre blant regionenes fagstyrer velges for inntil to
år av gangen.
3. Dessuten tiltrer to styremedlemmer fra hver region som inngår i landsstyret i kraft av å
være styremedlemmer i regionene.

1.3 Arbeidsprosess
Valgkomiteen starter sitt arbeid minst 5 måneder før neste landsmøte. Det anbefales at
valgkomiteen tidlig i arbeidsprosessen setter opp hvilke kriterier som de vil vektlegge for kandidater
til styret. Videre at valgkomiteen legger vekt på en god helhetlig sammensetning av styret med
bredde i erfaringsbakgrunn og kvalifikasjoner relatert til styrearbeid, forretningsdrift og
måloppnåelse for foreningens gjeldende strategi.
Valgkomiteen innhenter synspunkter og innspill fra det sittende styret.
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Forslag til kandidater til styreleder og styremedlemmer kan fremsettes av ethvert medlem av
foreningen og må være valgkomiteen v/administrasjonen i hende innen 3 måneder før ordinært
landsmøte eller 2 måneder før ekstraordinært landsmøte.
Valgkomiteen informerer medlemmene gjennom Dataforeningens informasjonskanaler om frist for
innsending av forslag til kandidater og at forslag skal være skriftlig og må inneholde opplysninger
om kandidaten(e), samt begrunnelse. Denne kunngjøringen overfor medlemmene bør skje minst en
måned før fristens utløp.
I tillegg til å samle de forslag til kandidater som fremsettes for valgkomiteen, bør valgkomiteen selv
være aktive i å finne kandidater som tilfredsstiller de kriterier som legges til grunn. Det er
valgkomiteens ansvar å kontrollere at foreslåtte kandidater er villig til å ta vervet. Fra
lederkandidat(ene) innhentes programerklæring(er). Det innhentes bakgrunnsinformasjon fra
kandidater til styret for øvrig.
Valgkomiteen innstiller overfor landsmøtet forslag til styreleder og styremedlemmer. Valgkomiteen
innstiller én lederkandidat og informerer øvrige lederkandidater om sin innstilling. Dersom andre
lederkandidater ønsker å stille som motkandidat skal valgkomiteen også presentere disse.
Valgkomiteens innstilling til Dataforeningens landsstyre, ordfører og varaordfører samt valgkomite
skal foreligge innen en måned før landsmøtet og være begrunnet.

1.4 Fremsetting av forslag til kandidat(er)
Forslag til andre kandidater for valg kan fremsettes på landsmøtet. Ordfører fastsetter frist for
innlevering av forslag under møtet. Forslag leveres skriftlig til ordfører til angitt frist. Det er
forslagstillers ansvar å kontrollere at kandidaten er villig til å ta vervet. Forslagstiller må innhente
støtte fra minst 3 stemmeberettigede delegater før forslag til kandidat fremsettes.
Ordfører orienterer møtet om forslag til andre kandidater fremsatt på møtet i god tid før valg skal
gjennomføres.

1.5 Presentasjon av valgkomiteens innstilling
Valgkomiteen presenterer hvilke kriterier som er lagt til grunn og begrunnelse for valgkomiteens
innstilling til styre for Dataforeningen. Valgkomiteen skal fremlegge lederkandidaten(e)s
programerklæring(er) og en upartisk presentasjon av alle reelle kandidater til ledervervet som
oppfyller § 4.2 og § 4.3 i vedtektene. Dersom den innstilte lederkandidaten er til stede på
landsmøtet bør kandidaten selv presentere sin programerklæring. Valgkomiteen presenterer
forøvrig sin innstilling til ordfører og varaordfører samt valgkomite for det kommende landsmøtet.
1.6 Avstemningsprosedyre
Styreleder velges ved særskilt valg ved skriftlig avstemning. Leder må oppnå mer enn 50 % av
avgitte stemmer for å bli valgt. Dersom møtet har flere kandidater å velge blant, og ingen av
kandidatene oppnår angitte støtte, skal valget gjennomføres i flere omganger ved at man tar ut den
kandidaten som oppnådde lavest støtte. Ny avstemming gjennomføres inntil én kandidat har
oppnådd mer enn 50 % av stemmene.
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Valg av styremedlemmer, ordfører og varaordfører samt valgkomite avgjøres ved alminnelig flertall.
Valg av styremedlemmer, ordfører og varaordfører samt valgkomite gjennomføres ikke skriftlig, hvis
ikke møtet krever dette.
Ved skriftlig avstemning skal tellekorpset samle inn stemmesedler, foreta opptelling, og levere
resultatet til møtets ordfører som gjør resultatet kjent for møtet.
Valgreglementet skal til enhver tid tilpasses endringer i regions inndeling, styremodell og vedtekter.

2. Valgkomiteer i regionene
2.1 Innledning
Reglement for valgkomiteens arbeid og avstemningsprosedyre ved valg slik dette er presentert i
punkt 1 skal i prinsippet gjelde for valgkomiteer for årsmøter og ekstraordinære årsmøter i
regionene.
Avvikende fra dette gjelder følgende:
•
•

Valgkomiteen for årsmøte i regionen skal bestå av minst 2 personer.
Forslag til kandidater til styreleder og styremedlemmer kan fremsettes av ethvert medlem
av regionen. Forslagene må være valgkomiteen i hende innen 2 måneder før årsmøtet, eller
innen 1 måned før ekstraordinært årsmøte i regionen.

2.2 Valgkomiteens oppgave i regionen
Valgkomiteens oppgave i regionen er å nominere
a) Styrets leder
b) Styremedlemmer
c) Valgkomite for neste årsmøteperiode
Nominering av leder og styremedlemmer til regionstyret skal være sammensatt etter følgende
prinsipper:
•
•
•
•

Samtlige styremedlemmer velges for 2 år ad gangen, og velges helst slik at halvparten er på
valg til enhver tid.
Styreleder velges særskilt. Velges for inntil to år ad gangen.
I tillegg velges 2 til 9 styremedlemmer blant aktive medlemmer i regionen.
Aktive styremedlemmer i fagstyrer og lokalavdelinger i regionen bør være representert i
styret.
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