
 
 
Retningslinjer for valg av utsendinger til årsmøtet samt valg av styremedlemmer og valgkomite. 

 

Medlemmene skal være representert ved utsendinger på årsmøtet. Bare utsendingene har møte, tale- og 

stemmerett. Utsendingene kan ikke møte ved fullmektig, men hver utsending kan ta med en rådgiver, 

som årsmøtet kan gi talerett. Årsmøte kan avholdes som åpent møte. 

 

Årsmøtet skal bestå av 8 valgte utsendinger, eller valgte varamedlemmer. Utsendingene og 

varamedlemmene velges av og blant medlemmer i Nordkapp, Måsøy og Porsanger/Kvalsund 

kommuner. 

 

Årsmøtets sammensetning skal være som følger: 

 

 Nordkapp   5 utsendinger,  

 Måsøy    2 utsendinger 

 Porsanger/Kvalsund  1 utsending.  

 

Utsendingene velges på valgkretsmøtet som avholdes i Nordkapp og Måsøy kommuner hvert år, slik at 

halvparten av det totale antall utsendinger som tilfaller den enkelte kommune velges hver gang, og på 

valgkretsmøte i Porsanger hvert 2. år for utsendinger valgt fra Porsanger og Kvalsund. Utsendingene 

velges for en periode på 2 år. Ekstraordinære valg av utsendinger til årsmøtet kan skje når minst 20% 

av medlemmene i den gjeldende valgkrets krever det.  

 

For utsendingene velges varamedlemmer fra hver valgkrets med antall som følger: 

 

Nordkapp   5 varamedlemmer,  

 Måsøy    4 varamedlemmer, og 

 Porsanger/Kvalsund  2 varamedlemmer. 

 

Varamedlemmene velges for en periode på 2 år og valg skal skje etter samme valgmønster som 

delegatene. Varamannslisten roterer slik at de varamenn som blir valgt inn på et valgkretsmøte legger 

seg nederst på lista i en nummerert rekkefølge. Disse vil rykke opp ved neste valg. Varamedlemmene 

er ikke personlig. 

 

Hvert medlem av selskapet har én stemme ref. § 38 Røysterett i Lov om samvirkeforetak, og 

vedkommende stemmer på det valgkretsmøtet som avholdes i den kommune hvor medlemmet har sin 

bostedsadresse, med unntak av medlemmer fra Kvalsund som stemmer på valgkretsmøter i Porsanger. 

Hvert medlem kan i tillegg ha med seg en fullmakt fra et annet medlem.  

Etter loven kan et medlem la seg representere på valgkretsmøte ved fullmektig etter eget valg. Den 

som er fullmektig kan ikke være fullmektiger for andre, men kan i tillegg stemme for seg selv om 

vedkommende er kunde/medlem med stemmerett.  

 

Medlemmer som er juridisk ansvarlig for flere foretak som er medlemmer av samvirke, kan stemme for 

disse foretakene, i tillegg til seg selv (som medlem) og et annet medlem etter fullmakt.  

 

Hvis en utsending eller et varamedlem blir medlem av selskapets styre, flytter fra kommunen 

vedkommende er valgt inn fra, eller faller fra, skal det så snart som mulig foretas et suppleringsvalg for 

å sikre representasjon for resten av perioden.  

 

 
  



 
 
Valgmønster for årsmøtedelegater 
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N.kapp 2 + 3  3  2 3 2 3 2 3 2 

Måsøy 1 + 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 

Pors/Kv 1    1  1  1  1 

 

 

Valg av styremedlemmer 

 

Selskapet skal ha et styre med 5 til 7 medlemmer med personlige varamedlemmer valgt av årsmøtet. 

  

4 medlemmer med varamedlemmer velges av årsmøtet. Av disse velges styrets leder og nestleder fra 

Nordkapp kommune, 1 medlem fra Måsøy kommune og 1 medlem fra Porsanger/Kvalsund kommune. 

I tillegg velges det antall medlemmer av og blant de ansatte som følger av gjeldende lovgivning. 

 

Styremedlemmene velges for 2 år ad gangen. Det velges også 4 personlige varamedlemmer. 

 

 

Valg av valgkomite for valg av årsmøtedelegater 

 

Årsmøtet velger på hvert ordinære årsmøte, en valgkomité på fire personer. Komiteen består av 2 

medlemmer fra Nordkapp, 1 medlem fra Måsøy kommune og 1 medlem fra Porsanger- / Kvalsund 

kommune. Det velges i tillegg en vararepresentant fra hver kommune. Valgkomiteen konstituerer seg 

selv. 

 

Valgkomiteens oppgaver 

 

Valgkomiteen skal legge frem forslag til kandidater for utsendinger til årsmøtet.  

 

Valg av valgkomite for valg av styre 

 

Det velges en valgkomite på tre medlemmer med personlige varamedlemmer, hvor Nordkapp, 

Porsanger/Kvalsund og Måsøy har hvert sitt medlem. Medlemmene i valgkomiteen velges blant 

de faste medlemmene i årsmøtet.  

 
Valgkomiteen konstituerer seg selv. 

 

 

 

Retningslinjer for valg av utsendinger til årsmøtet samt valg av styremedlemmer og valgkomite. 

 

Retningslinjene er en del av vedtektene vedtatt av representantskapet 10.02.2011, og 

første gang anvendt ved kraftlagets årsmøte 2011.  

Revidert av årsmøtet 5.mars 2013. 

Revidert av ekstraordinært årsmøte 6. november 2014. 

Revidert av årsmøtet 12. mai 2016. 

Presisering av valgreglene utført av styret 11. september og 7. november 2019. 

 


