Regler for distriktsvise valg i Landkreditt SA
Vedtatt i Landkreditts årsmøte 26. og 27. mars 2015. De nye reglene for distriktsvise valg tar til å
gjelde umiddelbart. Dette dokumentet erstatter Regler for distriktsvise valg vedtatt i Landkreditts
årsmøte 27. og 28. mars 2014.

1.

VALG AV DISTRIKTSVALGKOMITEER
Det velges 3 medlemmer og 3 varamedlemmer i nummerorden til hver distriktsvalgkomité.
Hvert medlem i valgkomiteen skal forberede tre valg. Valgkomitemedlem med lengst
funksjonstid leder komiteen. Varamedlem velges for ett eller to år, avhengig av om det er valg
hvert år eller annethvert år i distriktet.
Valgkomiteenes medlemmer kan ikke gjenvelges.
Valgkomiteenes medlemmer skal delta på det årlige valgkomitéseminaret, obligatorisk
oppmøte.
Distriktsvalgkomiteene får tilgang på medlemslister for sine regioner i forkant av eller på
valgkomiteseminaret, disse behandles fortrolig.

2.

VALGDISTRIKT
Årsmøte fastsetter grensene for valgdistriktene, og disse er for tiden:
Østfold, Oslo/Akershus, Oppland, Hedmark, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og VestAgder,
Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag,
Nordland og Troms/Finmark.

3.

VALG AV ÅRSMØTEREPRESENTANTER
Medlemmene skal foreta valg av årsmøtereresentanter til Landkreditt SA sitt årsmøte innen
15.februar. De valgte representanter deltar i påfølgende årsmøte i Landkreditt SA
Representantene velges av og blant medlemmene ved elektroniske valg for hvert distrikt.
I distrikter med 1 representant gjennomføres det valg hvert annet år.
I distrikter med 2 eller flere representanter gjennomføres det valg hvert år.
Funksjonstiden for representanter og vararepresentanter er 2 år.
Antall representanter pr distrikt er regulert av vedtektene.
Valgkomiteen skal finne frem til kandidater med positiv holdning til utviklingen av Landkreditt
som et av landbrukets viktige samvirkeorganisasjoner
En skal søke å gjenspeile mangfoldet i den virksomhet som drives i landbruket og samtidig ha
nødvendig finansfaglig kompetanse i årsmøtet.
Valgkomiteene skal søke å oppnå god balanse mellom kjønnene.
For øvrig vises til arbeidsorden for årsmøterepresentanter.

4.

ENDRING AV ANTALL ÅRSMØTEREPRESENTANTER
Ved endring av medlemstall som resulterer i endring av antall representanter i distriktet, er
både årsmøterepresentanter, vararepresentanter og valgkomiteene på valg. Valgkomiteen
velges på nytt kun der man går fra valg hvert år til annethvert år, eller fra valg annethvert år til
årlig. Funksjonstid må da tilpasses valgperiodene.

5.

NOMINASJON
Nominasjonsperioden for de vervene som er på valg året etter, skal være på minimum 2 uker.
Nominasjonsprosessen kunngjøres av Landkreditt

Kunngjøringen skal inneholde:
Informasjon om fremgangsmåte for nominasjonen og valget
Informasjon om tidsfrister for å nominere
Hvilke distrikt og tidsrom skal valget gjelde for
Navn og bosted for fungerende representant(er), vararepresentant(er), samt hvem
som er på valg.
Navn og bosted for valgkomiteens medlemmer og varamedlemmer, samt hvem som
er på valg.

6.

INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN
Når nominasjonsprosessen er avsluttet skal valgkomiteene forberede valget.
Valgkomiteene vil få tilsendt liste over de nominerte kandidatene.
Valgkomiteene kan selv foreslå egne kandidater i tillegg til de som er nominert av
medlemmene.
Valgkomiteene vil få angitt en frist fra Landkreditt for når innstillingen skal være innsendt.
Valgkomiteene skal ha kontakt med årsmøterepresentantene før de legger fram innstilling til
valg.

7.

BENKEFORSLAG
Medlemmene kan komme med alternative forslag til valgkomiteens innstilling etter denne er
lagt ut på Landkreditts hjemmesider, og kunngjort til medlemmene gjennom Landkreditts
medlemsspalte i Bondebladet.
Benkeforslagene fremmes elektronisk i løpet av minimum to uker etter valgkomiteens
innstilling er lagt ut.

8.

DISTRIKTSVISE VALG
Hvert enkelt medlem skal pr post eller e-post få skriftlig kunngjøring om det distriktsvise valget.
Medlem som vil avgi sin stemme, blir legitimert ved innlogging i den elektroniske valgløsningen.
Etter at stemme er avgitt, vil anledningen til å stemme være sperret
Kunngjøringen sendes ut av Landkreditt minst 2 uker før fristen for å avgi stemme går ut.
Kunngjøringen skal inneholde:
Informasjon om fremgangsmåte ved valget, herunder påloggingsinformasjon
Opplysninger om tidsfrister for å avgi stemme
Hvilket distrikt valget skal gjelde for
Navn og bosted på fungerende representant(er) og vararepresentant(er), samt
valgkomitémedlemmer (som ikke er på valg)
Navn og bosted på kandidatene til de enkelte verv, om de er foreslått av valgkomiteen
eller foreslått til vervet ved benkeforslag.
Presentasjon av kandidatene til de enkelte verv (dette kan ligge i voteringsløsningen)

9.

VALGRESULTAT
Resultatet av valget skal kunngjøres på medlemssidene senest 7 dager etter at valget er
gjennomført.
Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.
Landkreditt underretter berørte kandidater om valgresultatet snarest mulig.
Protokollen fra det elektroniske valget oppbevares av Landkreditt.

10.

VALGBARHET
Valgkomiteene er ansvarlig for at kandidaten er forespurt, og ønsker å stille til valg, samt at
vedkommende er medlem og valgbar i henhold til gjeldende vedtekter, samt forskrift om
gjensidig representasjon i styrende organer.
Samdrifter er registrert i medlemsregisteret som ett medlem, men deltakere i samdrifter
organisert som ansvarlige selskaper (ANS og DA) har hvert sin stemme ved valg.
Deltakerne i samdriften må melde inn og kunne dokumentere sin deltakelse i samdriften for å
få tilsendt påloggingsdata og avlegge stemme.
For selskap med begrenset ansvar hviler medlemskapet på selskapet, representert ved den
som har fullmakt til å representere selskapet
Selskap med begrenset ansvar har kun et medlemskap.
Hvert medlem har en stemme. Medlemmet er ikke berettiget flere stemmer om man
tilfredsstiller medlemskapet på flere måter, gjennom å ha både eget lån/kreditt, samskyldner
på et annet lån/kreditt og/eller er deltaker i samdrift som har lån/kreditt i Landkreditt Bank.
Medlemmer med eiendommer i flere distrikter er medlem i, og avgir stemme/er valgbar i det
distriktet vedkommende er bosatt, eventuelt har forretningsadresse.

