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Oslo, 20. januar 2022
VALG PÅ LANDSMØTET 2022 - VALGKOMITÉ
Ett av flere valg som skal foregå på NAAFs landsmøte i 2022, er valg av valgkomité for den
neste landsmøteperioden. Det er Forbundsstyret som innstiller til landsmøtet på ny
valgkomité, jf. vedtektene § 5 – 5 (Forbundsstyrets oppgaver) bokstav e).
Valgkomiteens oppgaver
Valgkomiteens oppgaver fremgår av «Valginstruks for landsmøtene i Norges Astma- og
Allergiforbund», se NAAFs vedtekter
Hvilke posisjoner skal fylles
Ifølge vedtektene § 6 – 4 (Landsmøtets dagsorden) første avsnitt, bokstav h) nummer 6)
skal det foretas valg av:
fem – 5 – medlemmer til valgkomiteen med tre – 3 – varamedlemmer i numerisk
orden
Valgkomiteens sammensetning landsmøteperioden 2022 – 2025:
Medlem: Hege Kirkhusmo (fratrådte 01.09.2021)
Medlem: Trine Wettergreen Strømman
Medlem: Kjell Søvik
Medlem: Trond Paulsen
Medlem: Kristine Strøm Borgen
1. varamedlem: Henriette Henriksen (fratrådte 18.06.2021)
2. varamedlem: Magnar Sætre
3. varamedlem: Elisabet Bjørheim Salte
Valgkomiteen konstituerte seg selv, jf. Valginstruks § 2 (Konstituering) og valgte Trond
Paulsen til komiteens leder.
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Valgkomiteen har på bakgrunn av ovennevnte merknader følgende sammensetning:
Leder:
Trond Paulsen
Medlem:
Kjell Søvik
Medlem:
Trine Wettergreen Strømman
Medlem:
Kristine Strøm Borgen
Medlem:
Magnar Sætre
1. varamedlem:
Elisabet Bjørheim Salte
Forslagsrett på medlemmer av valgkomiteen (Valginstruks § 4)
De som kan foreslå kandidater, er:
 samtlige personlig betalende medlemmer med fulle organisatoriske rettigheter
 lokallagenes/storlagenes styrer
 regionenes styrer
 forbundsstyret
 NAAFU
 valgkomiteen
Hvem kan foreslås som kandidater
Bare personlig betalende medlemmer av NAAF som er fylt 15 år på valgtidspunktet, er
valgbare. Med betalende medlemmer menes alle godkjente former for personlig
medlemskap, se vedtektene § 6 – 4 (Landsmøtets dagsorden), siste avsnitt.
Ansatte i NAAF er ikke valgbare selv om de er medlemmer i organisasjonen, se vedtektene
§ 2 – 9 (Tillitsvalgte og ansettelse i NAAF).
Kandidater bør forespørres om de ønsker å stille til valg, før forslag fremmes.
Vi oppfordrer alle lokallag/storlag og regioner å sette denne saken på sakslisten på et
styremøte i god tid før fristen for innsending av forslag, 23. mars 2022 (som er seks – 6 –
måneder før landsmøtet, se Valginstruks § 5 (forslagsfrist), annet avsnitt.)
Korrekt skjema må brukes ved innsending av forslag på kandidater.
Dette finnes på Landsmøte 2022 (naaf.no)
Hvor skjemaet skal sendes, fremgår av skjemaet.
Vi håper på mange gode forslag på kandidater til denne viktige oppgaven.
Med vennlig hilsen
for Norges Astma- og Allergiforbund

Atle Ruud
Forbundsleder
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