
Følgende forslag til endring av retningslinjene 
ønskes behandlet på årsmøtet i 2019: 
 
NÅVÆRENDE TEKST - 3. Årsmøte: 
Første møte i hvert kalenderår, er også årsmøte. 
På årsmøtet legges fram beretning, og det velges nytt styre og delegat(er) til FO/Buskerud sitt representantskap. 

Her ønsker jeg at det skal stå: 
3. Årsmøte: 
Første møte i hvert kalenderår, er årsmøte. 
På årsmøtet legges fram beretning. Etter innstilling fra valgkomitéen velges nytt styre, 
delegater/varadelegater til FO/Buskerud sitt representantskap, samt ny valgkomité.  
Årsmøtet kan også behandle forslag som er kunngjort på forhånd.  

NÅVÆRENDE TEKST - 4. Styre: 
Styret består av 3 personer samt et varamedlem, alle valgt for ett år. 
Styret konstituerer seg selv, og kan velge leder for hele eller deler av valgperioden. 
Ved avgang i årsmøteperioden velges nytt medlem på medlemsmøtet. 

Her ønsker jeg at det skal stå: 
4. Styre og valgkomité: 
Styret består av 3 personer samt inntil 3 varamedlemmer, alle valgt for ett år. 
Styret konstituerer seg selv, og kan velge leder for hele eller deler av valgperioden. 
Ved styre-avgang i årsmøteperioden, rykker varamedlem opp. 
Valgkomitéen består av inntil 3 personer, 2 valgt for ett år av årsmøtet, 1 utpekes av styret. Styrets 
representant er koordinator. 

Begrunnelse: 
Til flere som er organisert i styre og stell, til flere idéer og til mere aktivitet! Allikevel er det ingen ting i veien for at 
tillitsvalgte kan ha flere posisjoner, f.eks. både sitte i styret og være med i representantskapet. 
Synes inntil tre styrevaraer harmonerer med at det er tre faste medlemmer av styret. Synes at 1-2 varaer gjerne 
kan komme fra utafor Drammensområdet, med mål om å øke aktiviteten fra "provinsen". Varaene må selv kunne 
velge i hvilken grad de ønsker å delta på styrets møter, men deltar i evt epost-kommunikasjon/diskusjon styret i 
mellom.  
Årsmøtet kan selv bestemme hvor mange som skal velges til FO/B-representantskap. Om vi ønsker å følge 
FO/Buskerud sine vedtekter, har vi krav på 4 delegater (vi er over 80 medlemmer). Det bør også kunne være 
aktuelt å velge like mange vararepresentanter.  
Egen valgkomité gir bedre sikring på at vi får rotasjon blant tillitsvalgte. Den foreslås uavhengig av styret, dog 
slik at styret selv utpeker et styremedlem som representant til valgkomitéen. Sånn sikres at også 
nåværende/avgående styre kan gis en viss innflytelse ved valg av nye tilitsvalgte. De øvrige inntil 2 medlemmer 
av valgkomiteen velges på årsmøtet. 
Styrets medlem i valgkomitéen foreslås som koordinator, bl.a. sånn at han/hun gis i oppgave å sparke i gang 
valgkomitéens arbeid rundt årsskiftet, f.eks. ved innkalle til møte i komitéen. 
Tidene skifter. Noen ganger kan aktiviteten være på topp, og det går greit å finne folk som vil ta på seg tillitsverv. 
Andre ganger kan vi være nede i en bølgedal. Det er derfor brukt betegnelsen "inntil" når det gjelder 
varamedlemmer og valgkomité. Det betyr at vi om ønskelig kan velge færre. Når det gjelder valg til 
representantskapet er antall ikke spesifisert. Her kan det også bli endringer i representasjon om/når Vikenfylket 
blir en realitet. 
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