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FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITEEN I ØSTNORSK FILMSENTER AS.  

 

1. Valgkomiteens medlemmer  

Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer. Medlemmene velges på generalforsamlingen for 

3 år av gangen. Tre års funksjonsperiode sikrer kontinuitet og fornyelse, ved at et av 

medlemmene skiftes ut ved hver generalforsamling. Valgkomiteen skal være uavhengig av 

styret og daglig ledelse.  

2. Valgkomiteens oppgaver  

      Valgkomiteens oppgaver er å avgi en innstilling til Generalforsamlingen om:  

- valg av styrerepresentanter og vararepresentanter 

    - valg av styreleder  

- valg av 3 medlemmer til valgkomité, hvorav en skal være eierrepresentant.  

Dette kan gjøre på en av følgende måter:  

Alternativ 1: Kandidater til valgkomite oppnevnes av generalforsamlingen. 

Alternativ 2: Uendret praksis der valgkomiteen foreslår kandidater  

- andre oppgaver fastlagt av generalforsamlingen (eksempelvis innstilling til styrehonorar, 

revisor etc.) 

3. Styrets kompetanse 

Valgkomiteen skal legge vekt på at de foreslåtte kandidatene har den nødvendige erfaring, 

kompetanse og kapasitet til å utføre de aktuelle vervene på en tilfredsstillende måte.  

Valgkomiteen skal se til at forslag til kandidater representerer et hensiktsmessig forhold 

mellom kontinuitet og fornyelse over tid. 

Valgkomiteen skal sørge for at styret har representasjon som reflekterer eiernes interesser 

og som har god kjennskap til selskapets faglige og geografiske virkeområde 

Det skal også legges vekt på rimelig representasjon med hensyn til kjønn, mangfold og 

bakgrunn. Valgkomiteen skal vektlegge styremedlemmenes integritet i forhold til selskapets 

funksjoner og ansvar.  

Valgkomiteen skal legge vekt på at selskapets styre samlet innehar den kompetanse som er 

nødvendig for å ivareta selskapets oppgaver og interesser. 
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4.  Saksbehandlingsregler 

Valgkomiteen er beslutningsdyktig når alle medlemmer er til stede. 

Møter i valgkomiteen avholdes etter innkalling fra lederen, eller dersom ett medlem ber om 

det. Komiteens leder vurderer om det skal avholdes fysiske møter eller om møtene kan 

avholdes på annen måte.  

Det skal føres referat fra komiteens møter.  

Valgkomiteen skal ved innledningen av sitt arbeid konsultere selskapets eiere. 

Styreleder og daglig leder skal innkalles til møte med valgkomiteen, der blant annet styrets 

samlede kompetansebehov er tema. Dette skal skje før valgkomiteen avgir sin endelige 

innstilling. Valgkomiteen skal gis tilgang til det som er relevant for komiteen fra styrets 

skriftlige egenevaluering. 

Valgkomiteen står fritt til å kontakte den eller de som vurderes som relevant for komiteens 

arbeid.  

Valgkomiteen skal ha avholdt samtale med de kandidater som foreslås av valgkomiteen. I 

samtalen skal det kartlegges om kandidatene har den nødvendige erfaring, kompetanse, 

kapasitet og motivasjon som er nødvendig for å utføre de aktuelle vervene på en 

tilfredsstillende måte.  

Valgkomiteen skal ha kontakt/samtale med de kandidater i styret som er på valg. Disse skal 

også informeres om valgkomiteens innstilling når den foreligger. 

Valgkomiteen skal arbeide etter vanlige organisatoriske prinsipper i de delene av arbeidet 

som krever fortrolighet og håndtering av taushetsbelagte opplysninger.  

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes og skal inneholde relevant informasjon om 

kandidatene.  
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Styret i Østnorsk filmsenter 

v/Tove Gulbrandsen, styreleder  

 


