Valg til representantskapet
– instruks for nominasjonskomiteen
Fastsatt av representantskapet, 23. november 2021

Medlemskategorier i Kreftforeningen og sammensetning av
representantskapet
Kreftforeningen har disse medlemskategoriene, jf. vedtektene § 2-1 Medlemskategorier:
a. Personlige medlemskap.
b. Organisasjoner, institusjoner, foretak og andre juridiske personer.
Organisasjoner, institusjoner, foretak og andre juridiske personer som ved sitt medlemskap ønsker å
støtte Kreftforeningen, kan etter søknad tas opp som medlem. Søknaden avgjøres av styret.
c. Pasientforeninger o.l.
Organiserte pasientgrupper/foreninger som støtter foreningens formål kan etter søknad tas opp som
medlemmer. Søknaden avgjøres av styret.
Representantskapet er satt sammen som følger, jf. vedtektene § 3-2 Sammensetting og funksjonstid:
Kreftforeningen skal ha et representantskap med 40 representanter som velges slik:
20 representanter velges av og blant Kreftforeningens personlige medlemmer.
10 representanter velges av og blant organisasjoner mv. som er medlemmer.
10 representanter velges av og blant pasientforeninger o.l. som er medlemmer.

Det skal velges vararepresentanter for personlige medlemmer. Vararepresentantene innkalles i rangert
rekkefølge etter stemmetall.

Mandat for nominasjonskomiteen
Nominasjonskomiteen skal vurdere og utarbeide forslag til kandidater til representantskapet i
Kreftforeningen. Forslaget skal omfatte alle medlemskategorier, og kriterier for utpeking av kandidater fra
de enkelte kategorier går fram av nedenstående.

Nominasjonskomiteens sammensetning og funksjonstid
Nominasjonskomiteen består av seks medlemmer:
•

For personlige medlemmer: fire medlemmer som fordeles slik:
o én fra det området som dekkes av distriktskontor Oslo
o én fra det området som dekkes av distriktskontor Hamar og Tønsberg
o én fra det området som dekkes av distriktskontor Kristiansand, Stavanger og Bergen
o én fra det området som dekkes av distriktskontor Trondheim og Tromsø
• For organisasjonsmedlemmer: ett medlem
• For pasientforeninger: ett medlem
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Det oppnevnes ett varamedlem for hvert av nominasjonskomiteens medlemmer. Medlemmene av
nominasjonskomiteen med varamedlemmer velges av representantskapet etter innstilling fra valgkomiteen.
Medlemmene velges for to år og kan gjenvelges inntil tre ganger. Nominasjonskomiteen velger selv sin leder.
Nominasjonskomiteens medlemmer må ha god kjennskap til de ulike delene av Kreftforeningens virksomhet
og arbeidet i representantskapet og bør fortrinnsvis velges blant personer med erfaring fra
representantskapet. Sittende medlemmer av representantskapet, styret, kontrollkomiteen eller
valgkomiteen kan ikke velges til nominasjonskomiteen.
Nominasjonskomiteens medlemmer må signere en taushets- og habilitetserklæring.
Nominasjonskomiteens medlemmer må være medlem av Kreftforeningen.
Habilitet
Et medlem av nominasjonskomitéen må ikke delta i komiteens arbeid dersom vedkommende selv er aktuell
som kandidat til representantskapet eller er nærstående til en person som er kandidat til
representantskapet. I så tilfelle trer medlemmet ut og vararepresentanten stiller i vedkommendes sted.
Som noens nærstående menes her:
a)
b)
c)
d)

ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapsliknende forhold
slektninger i rett opp- eller nedstigende linje og søsken
slektninger i rett opp- eller nedstigende linje og søsken til en person som nevnt i bokstav a
ektefelle til, og en person som bor sammen i ekteskapsliknende forhold med, noen som er nevnt i
bokstav b

Kandidater for de personlige medlemmene
Valgbarhet til representantskapet
Ingen som er ansatt i Kreftforeningen kan være representant i representantskapet. Ingen som er ansatt eller
har tillitsverv i en organisasjon som er i direkte konkurranse med Kreftforeningen eller på annen måte driver
virksomhet som kan virke til skade for Kreftforeningen, kan være representant i representantskapet, jf.
vedtektene § 3-2.
Sittende medlemmer av styret kan ikke velges som representant i representantskapet.

Fordeling og kriterier
De personlige medlemmene har 20 plasser i representantskapet, fordelt slik (geografisk etter folketall og
med Kreftforeningens distriktskontorer som valgkrets):
Distriktskontor Omfatter fylkene
Oslo
Hamar
Tønsberg
Kristiansand
Stavanger
Bergen
Trondheim
Tromsø

Oslo og det tidligere Akershus fylke
Innlandet
Vestfold og Telemark og de tidligere
fylkene Østfold og Buskerud
Agder
Rogaland
Vestland
Trøndelag, Møre og Romsdal
Nordland, Troms og Finnmark

Antall
representanter
4
1
3
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1
2
2
4
3

10 av plassene er på valg hvert annet år. Det skal velges like mange vararepresentanter som faste
representanter. Antall stemmer avgjør rekkefølgen på vararepresentantene. Forslaget til kandidater bør
være flere enn antallet som skal velges (dvs. summen av faste representanter og vararepresentanter), for å
sikre reelle valg.
Overgangsordning ved valg 2022
Ved valg til representantskapet i 2022, som er det første etter vedtektsendring 23. november 2021
velges alle de 20 representantene for kategorien personlige medlemmer. Halvparten av
representantene i en valgkrets velges da for 2 år, den andre halvparten for 4 år. I de to valgkretsene
med bare én representant hver, velges representanten fra Hamar for 2 år og representanten fra
Kristiansand for 4 år. I de to valgkretsene med 3 representanter hver, velges én for 2 år og to for 4 år.
Tilsvarende gjelder for vararepresentantene.

Alle personlige medlemmer er valgbare til representantskapet så lenge følgende kriterier er oppfylt:
•
•

Er over 18 år
Har betalt kontingent for valgåret

Det skal i nominasjonen av kandidater legges vekt på kandidatenes egnethet samt tilstrebes en så jevn
fordeling som mulig med hensyn til kjønn, alder og geografi. Kandidatene bør videre til sammen ha bred
kompetanse innen de områdene der Kreftforeningen arbeider. Egenerfaring med kreft – enten som pasient,
pårørende eller etterlatt – og erfaring som aktiv frivillig i Kreftforeningen anses som viktig kompetanse å
bringe inn i representantskapet. Aktuelle kandidater må ha engasjement for kreftsaken.
Administrasjonen vil bistå nominasjonskomiteen med å skaffe oversikt over aktuelle kandidater til
representantskapet.
De foreslåtte kandidatene må på valgtidspunktet være bosatt i det distriktet de skal velges fra. Kandidatene
må være forespurt og ha sagt seg villig til å stille til valg.
Ved stemmelikhet avgjør nominasjonskomiteens leder med dobbeltstemme.

Valg
Administrasjonen i Kreftforeningen har ansvaret for tilretteleggingen og gjennomføringen av de personlige
medlemmenes valg til representantskapet.
Valget skal skje elektronisk innen 28. februar hvert annet år. De personlige medlemmene stemmer på like
mange kandidater som det er plasser tilgjengelig innen sin valgkrets.
Bare medlemmer som har betalt kontingent for valgåret, har rett til å avgi stemme.
Ved valg anses den eller de valgt som får flest stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.
De nyvalgte representantene tiltrer representantskapet ved første møte etter at valget er gjennomført.
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Organisasjonsmedlemmer
Medlemskategorien «Organisasjoner mv.» har 10 representanter.
Nominasjonskomiteen utarbeider et forslag til hvilke organisasjoner som skal velges inn i
representantskapet. I forslaget skal det gjøres rede for hvilke kriterier som er lagt til grunn. Forslaget skal
gjenspeile mangfoldet i medlemskategorien og må også ta hensyn til geografi, type organisasjon og størrelse
på organisasjonen. Nominasjonskomiteen skal legge til rette for at alle organisasjoner over en rimelig tid har
plass i representantskapet.
Medlemskategorien behandler nominasjonskomiteens forslag og avgjør gjennom elektronisk valg hvilke
organisasjoner som skal få plass i neste periode. Funksjonstid er 2 år.
Medlemsorganisasjonene som får plass, peker selv ut sin representant til representantskapet. I henhold til
vedtektene bør organisasjonen være representert med fast person som tilhører ledelsen, jf. vedtektene § 32. Det meldes fra til Kreftforeningen i god tid før representantskapsmøtet hvem som stiller på møtet, og
hvem som skal være vararepresentant.
Overgangsordning ved valg 2022
Ved valg til representantskapet i 2022, som er det første etter vedtektsendring 23. november 2021
velges alle de 10 representantene for kategorien organisasjonsmedlemmer. For å sikre kontinuitet i
representantskapet vil da halvparten av representantene velges for 2 år, den andre halvparten for 3
år.

Pasientforeninger
Medlemskategorien «Pasientforeninger o.l.» har 10 representanter.
Nominasjonskomiteen utarbeider et forslag til hvilke foreninger som skal velges inn i representantskapet. I
forslaget skal det gjøres rede for hvilke kriterier som er lagt til grunn. Forslaget skal gjenspeile mangfoldet i
medlemskategorien og må også ta hensyn til geografi, type organisasjon og størrelse på foreningen.
Nominasjonskomiteen skal legge til rette for at alle foreninger over en rimelig tid har plass i
representantskapet.
Medlemskategorien behandler nominasjonskomiteens forslag og avgjør gjennom elektronisk valg hvilke
foreninger som skal få plass i neste periode. Funksjonstid er 2 år.
Pasientforeninger o.l. som får plass, peker selv ut sin representant til representantskapet. I henhold til
vedtektene bør organisasjonen være representert med fast person som tilhører valgt eller administrativ
ledelse, jf. vedtektene § 3-2. Det meldes fra til Kreftforeningen i god tid før representantskapsmøtet hvem
som stiller på møtet, og hvem som skal være vararepresentant.

Overgangsordning ved valg 2022
Ved valg til representantskapet i 2022, som er det første etter vedtektsendring 23. november 2021
velges alle de 10 representantene for kategorien pasientforeninger o.l. For å sikre kontinuitet i
representantskapet vil da halvparten av representantene bli valgt for 2 år, den andre halvparten for 3
år.
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Valgperiode
Valgperioden for de ulike medlemskategoriene er (jf. vedtektene § 3-2):
•

•
•

Personlige medlemmer: 4 år med mulighet for å gjenvelges én gang. Denne begrensningen gjelder
bare for perioden som fast representant, dvs. at den tid en person har sittet som vararepresentant,
ikke regnes med her.
Organisasjonsmedlemmer: 2 år med mulighet for gjenvelgelse
Pasientforeninger: 2 år med mulighet for gjenvelgelse

Etter gjennomført valg skal de nye representantene tiltre representantskapet ved første påfølgende møte.
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