
 

Nye vedtekter og instruks for valgkomité 

 

Vedtekter 

Ingen endringer i §8.  

Dagens tekst: Ny tekst: 

§ 12. Valgkomiteen 
Foretaket skal ha en valgkomité på 5 
medlemmer. 
  
Det skal sikres geografisk spredning ved at alle 
områdene skal være representert med minst et 
medlem. 
  
Medlemmer i komiteen velges med funksjonstid 
på tre år, og hvert år går det ut henholdsvis 2,2 
og 1 medlemmer. 
  
Leder og nestleder velges blant valgkomiteens 
medlemmer for ett år. 
 
3 varamedlemmer i nummerorden velges for 
ett år. 
  
 
 
 
 
Uttredende medlem kan ikke gjenvelges. 
  
 
Valgkomiteen arbeider i henhold til vedtekter, 
samt instruks vedtatt av årsmøtet. 
  

§ 12. Valgkomiteen 
Foretaket skal ha en valgkomité på 5 4 
medlemmer, 1 fra hvert eierområde.  
 
Det skal sikres geografisk spredning ved at alle 
områdene skal være representert med minst et 
medlem. 
 
Medlemmer i komiteen velges med funksjonstid 
på tre 4 år, slik at det velges 1 nytt medlem 
hvert år.   
 
Leder og nestleder velges blant valgkomiteens 
medlemmer for ett 1 år.  
 
3 varamedlemmer i nummerorden velges for 
ett år. 
Det velges personlig vara for medlemmene fra 
samme eierområde, med funksjonstid 1 år. Kan 
gjenvelges. Personlig vara går inn i komiteen 
hvis et medlem må trekke seg.  
 
Uttredende valgkomitemedlem kan ikke 
gjenvelges. 
  
Valgkomiteen arbeider i henhold til vedtekter, 
samt instruks vedtatt av årsmøtet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Instruks for valgkomiteen 

Dagens tekst: Ny tekst: 

Instruks for valgkomiteen 
Geno skal ha en sentral valgkomite, jmfr. 
Vedtektenes § 12. 
 
Årsmøtets møteleder har ansvaret for at 
valgkomiteen trer i funksjon og at det skjer i 
god tid før årsmøtet. Administrasjonen stiller 
sekretær til disposisjon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valg i årsmøtet, jmfr § 10.5 
Valgkomiteen skal på fritt grunnlag, men 
innenfor vedtektenes rammer, forberede 
valgene og legge fram innstillinger til årsmøtet 
i henhold til vedtektenes § 10.5. 
 
Så langt det er mulig bør valgkomiteen søke å 
unngå innstillinger som kan føre til 
dobbeltroller i årsmøtet. 
 
Ansatte i Geno er ikke valgbare til 
kontrollkomiteen. 
 
Krav til kjønnsrepresentasjon og geografisk 
fordeling skal hensyntas. 
 
Valgkomiteen skal i sitt arbeid ivareta 
kontinuitet og fornyelse. 
 
Foretaket, hvor aktuelle kandidater til 
tillitsverv i Geno tilhører, skal være medlem i 
kukontrollen, storfekjøttkontrollen, eller 
tilsvarende. 
 
Valg av årsmøteutsendinger, jmfr. § 10.2 a, b 
og c og §10.3 
I forbindelse med innstilling på 
årsmøteutsendinger til Geno skal sentral 
valgkomite søke å samarbeide med de lokale 

Instruks for valgkomiteen 
Geno skal ha en sentral valgkomite, jmfr. 
Vedtektenes § 12. 
 
Årsmøtets møteleder har ansvaret for at 
valgkomiteen trer i funksjon og at det skjer i god 
tid før årsmøtet like etter årsmøtet. 
Administrasjonen stiller sekretær til disposisjon. 
 
Valgkomiteen skal jobbe ut fra egen årsplan 
utarbeidet i samarbeid med årsmøtets møteleder 
og administrasjonen.  
Komiteen fører protokoll og gir melding om sin 
virksomhet til årsmøtets møteleder med kopi til 
styreleder og administrasjonen.  
 
Ved stemmelikhet legges det fram delt innstilling.  
 
Valg i årsmøtet, jmfr § 10.5 
Valgkomiteen skal på fritt grunnlag, men innenfor 
vedtektenes rammer, forberede valgene og legge 
fram innstillinger til årsmøtet i henhold til 
vedtektenes § 10.5. 
 
Så langt det er mulig bør valgkomiteen søke å 
unngå innstillinger som kan føre til dobbeltroller i 
årsmøtet. 
 
Ansatte i Geno er ikke valgbare til 
kontrollkomiteen. 
 
Krav til kjønnsrepresentasjon og geografisk 
fordeling skal hensyntas. 
 
Valgkomiteen skal i sitt arbeid ivareta kontinuitet 
og fornyelse. 
 
Foretaket, hvor aktuelle kandidater til tillitsverv i 
Geno tilhører, skal være medlem i kukontrollen, 
storfekjøttkontrollen, eller tilsvarende. 
 
 
Valg av årsmøteutsendinger, jmfr. § 10.2 a, b og 
c og §10.3 
I forbindelse med innstilling på 
årsmøteutsendinger til Geno skal sentral 
valgkomite søke å samarbeide med de lokale 



 

valgkomiteene i produsentlagene for å finne 
aktuelle kandidater. 
 
Valgkomiteen skal sørge for en hensiktsmessig 
geografisk spredning av årsmøteutsendinger 
innenfor hvert område. 
 
 
 
 
 
Foretaket, hvor aktuelle kandidater til 
tillitsverv i Geno tilhører, skal være medlem i 
kukontrollen, storfekjøttkontrollen, eller 
tilsvarende. 
 
Innstillingen på årsmøteutsendinger med vara 
skal offentliggjøres på www.geno.no senest 
15. september. Digitale valg gjennomføres 
innen 1. desember. Valgkomiteen har ansvar 
for at bare halvparten av 
årsmøteutsendingene kommer på valg hvert 
år. 
 
 
Godtgjørelser, jmfr. § 10.5.7 
Valgkomiteen skal innstille på godtgjørelse til 
tillitsvalgte. 
 
Eventuell fast godtgjørelse for styret omfatter 
både medlems- og ansattvalgte 
styremedlemmer. 
 
Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer 
fastsettes av årsmøtet etter innstilling fra 
årsmøtets møteleder. 

valgkomiteene i produsentlagene for å finne 
aktuelle kandidater. 
 
Valgkomiteen skal sørge for en hensiktsmessig 
geografisk spredning av årsmøteutsendinger 
innenfor hvert område. Det innstilles minimum 
det totale antall årsmøteutsendinger og 
vararepresentanter som skal velges fra 
eierområdet. Ved stemmelikhet foretar 
årsmøtets møteleder loddtrekning.  
 
Foretaket, hvor aktuelle kandidater til tillitsverv i 
Geno tilhører, skal være medlem i kukontrollen, 
storfekjøttkontrollen, eller tilsvarende. 
 
 
Innstillingen på årsmøteutsendinger med vara 
skal offentliggjøres på www.geno.no senest 15. 
september, i tillegg til andre aktuelle kanaler. 
Digitale valg gjennomføres innen 1. desember. 
Valgkomiteen har ansvar for at bare halvparten 
av årsmøteutsendingene kommer på valg hvert 
år.  
 
 
Godtgjørelser, jmfr. § 10.5.7 
Valgkomiteen skal innstille på godtgjørelse til 
tillitsvalgte. 
 
Eventuell fast godtgjørelse for styret omfatter 
både medlems- og ansattvalgte styremedlemmer. 
 
 
Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer 
fastsettes av årsmøtet etter innstilling fra 
årsmøtets møteleder. 
 

 

 

Digitalt valg av årsmøteutsendinger: 
 

Fremdrift i valget  Digitale valg Kommentar 

Etter årsmøtet  Oppstart valgkomité Intern oppstart med å planlegge valget og fastsette 
framdriftsplan. 

Hele året Nominasjon Nominasjon på nett, og innspill fra lokale valgkomiteer 
og AU (Tine). 

15.august Svarfrist Alle tillitsvalgte må gi tilbakemelding på om de stiller 
seg til disposisjon eller ikke 

Juni –  
15. september 

Valgkomiteen i 
arbeid 

Valgkomiteen bearbeider nominasjonene, og 
forbereder sin innstilling.  

15. september –  
1. oktober 

Innstilling 
presenteres.  

Valgkomiteens innstilling blir lagt ut på nett.  
Benkeforslag registreres på nett. 



 

Åpnes for 
benkeforslag 

Oktober / 
November 

 I denne perioden blir valgene satt opp i 
voteringsløsningen 

15. oktober Endelig innstilling Publiseres, med eventuelle benkeforslag. Presentere 
aktuelle kandidater på Høstmøtene. 

16. november –  
1. desember 

Valg Valgperioden skal vare i minst to uker. 

Innen 20. 
desember 

Kunngjøring Valgresultatet blir kunngjort på hjemmesidene til Geno. 

1. januar Funksjonstid  Årsmøteutsendingens funksjonstid starter. 

 


