
 

Sak 5: Vedtekter for Geno SA 

 

Bakgrunn for saken: 

Valgkomiteen oversendte styret innspill til endringer i vedtekter 30.12.19. Dette var kun innspill til 

endringer, ikke et konkret forslag til vedtektsendringer.  

Innspillet omhandlet endring i valgkomiteens størrelse fra 5 til 4 medlemmer og funksjonstid fra 3 til 

4 år, samt at vara til valgkomiteen skal være personlig fra samme eierområde.  

Vedtektsendringer var oppe som egen sak på høstmøtene i 2020, hvor vi tok imot innspill. Her ble 

det diskutert både valgkomité og kontrollkomité. Styret velger å kun legge fram endringer angående 

valgkomité, men trenger mer tid angående kontrollkomité. 

Det ble også gjennomført en egen sak angående valg av årsmøteutsendinger i Geno-utvalgene i 

februar 2021.  

 

Styrets begrunnelse:  

- Styret har behandlet innspillet, og velger å fremme vedtektsendring for årsmøtet.  

- Styret er enige i å foreslå og redusere valgkomiteen fra 5 til 4 medlemmer, hvor hvert medlem 

representerer sitt eierområde.  

- Styret støtter at valgkomitémedlemmene velges for 4 år. 

- Styret ønsker også at varamedlemmene skal være personlige og fra samme eierområde, hvor de 

velges for 1 år av gangen, med mulighet for gjenvalg.  

- Etter ulike tilbakemeldinger og diskusjoner i organisasjonen og styret om valg av 

årsmøteutsendinger, foreslår styret et lite tillegg i instruksen til valgkomiteen. Dette innebærer at 

valgkomiteen innstiller det antall som skal velges, eventuelle alternative forslag kommer i tillegg. På 

den måten kan valget oppleves mer reelt. Det må legges vekt på god kommunikasjon ut til 

medlemmene om hvordan de kan påvirke valget i forkant.  

- I tillegg foreslår styret en tilpasning av arbeidsinstruksen for valgkomiteen, med 

dokumentasjonskrav på antall møter og hvem som var til stede av valgkomitemedlemmene. Dette 

for å skape en mer gjennomsiktig organisasjon, ha en dokumentasjon på møter som er gjennomført 

og at administrasjonen skal kunne ha en oversikt i forhold til godkjenning av reiseregninger blant 

annet.  

 

Vedlegg: Forslag til vedtektsendringer 

 

Forslag til vedtak: 

Vedtektsendringene vedtas. Vedtaket trer i kraft umiddelbart og valg foretas i samsvar med nye 

vedtekter. Valgkomiteen går fra 5 til 4 medlemmer, og de 4 representerer hvert sitt eierområde.  

Fra gjeldende valgt valgkomité fortsetter representantene fra Nord i 3 år til, Øst i 2 år til, og Midt 

fortsetter 1 år til for kontinuitet. Nytt medlem fra Sørvest velges inn for 4 år. 

Varamedlemmer velges på nytt etter nye vedtekter.  

 


