
Forskrift om nominasjon og valg
Det skal foretas 1. og 2. gangs nominasjon og valg av valgembedsmenn i på våren i ulike år
på tre ordinære møter.

OM/HM/HP opplyser i begge nominasjonsmøtene hvilke medlemmer som er valgbare til de
enkelte embeder.

Ingen kan foreslås uten å ha vært forespurt på forhånd og har akseptert nominasjonen. Det
er ikke tillatt å begrunne forslagene. Forslag skal være skriftlige. Ingen kan nomineres til
mer enn to embeder, eller velges til mer enn ett. Det kan ikke fremsettes “benkeforslag”.
Dette avsnittet gjelder også nevnder.

Nominasjonsmøte 1

Under 1. gangs nominasjon refereres nominasjonsnevndens innstilling. Innstillingen
kunngjøres snarest mulig overfor alle enhetens medlemmer på dertil egnet måte.

Enhetens medlemmer har så anledning til å komme med forslag. Forslaget må støttes av minst to 
godstående medlemmer og være OM/HM/HP i hende senest 2 dager før møtet hvor 2. gangs nominasjon 
skal behandles. Er medlemmet allerede innstilt av nominasjonsnevnden må forslaget inneholde forslag til  
erstatter.

Nominasjonsmøte 2

Under 2. gangs nominasjon refereres nominasjonsnevndens innstilling. Deretter refereres innkomne forslag. 
Nominasjonsnevndens innstilling og innkomne forslag kunngjøres så snarest mulig overfor alle enhetens 
medlemmer på dertil egnet måte.

Valgmøte

Først refereres nominasjonsnevndens innstilling og deretter innkomne forslag. Innstillingen og forslagene 
tas så opp til avstemming.

Er bare én nominert til et embede, kan valget skje ved avgivelse av stemmetegn hvis ingen av de 
tilstedeværende motsetter seg dette. Forlanges det skriftlig avstemming over kun én nominert, skal JA eller 
NEI benyttes. Hvis to eller flere er nominert til ett embede, skal valget skje skriftlig ved stemmeseddel. Fullt  
navn på de nominerte skal benyttes. Det står enhver fritt å avgi stemme. Stemmesedlene samles inn av 
Inspektør/2.HM, som leser opp de avgitte stemmer og leverer stemmesedlene enkeltvis til OM/HM/HP. 
Samtidig noterer Sekretær og Skattmester, uavhengig av hverandre, de oppleste stemmer og meddeler 
resultatet til OM/HM/HP.

OM/HM/HP kontrollerer opptellingsresultatet, og den nominerte erklæres valgt som har fått
mer enn halvparten av samtlige avgitte stemmer. Oppnår ingen den nevnte majoritet, skal
den som fikk det laveste stemmetall utelukkes, og ny skriftlig avstemning foretas. Slik
fortsettes det inntil bare to kandidater er tilbake. Oppnår ingen av disse to flertallet av de
avgitte stemmer, utsettes valg av kandidat til den aktuelle embedsstilling til neste møte. Da
foretas ny nominasjon og avstemning, idet Nominasjonsnevnden avgir ny innstilling til valg.

Blir også den sist nevnte avstemming resultatløs, innberettes saken detaljert til Stor Sire.
Blant de valgbare medlemmer utnevner Stor Sire et medlem til embedet. Stor Sire kan også
utnevne et medlem som ikke er valgbart.


