Innkalling til årsmøte 23. september 2022
Dagsorden:
1) Godkjenning av innkalling og dagsorden
2) Valg av møteleder
3) Valg av sekretær
4) Valg av 2 personer til å underskrive møteprotokollen
5) Styrets årsberetning for årsmøteperioden
6) Regnskap med revisjonsberetning for foregående år
7) Styrets handlingsplan for årsmøteperioden
8) Kontingent for neste år
9) Forslag til budsjett for 2023
10) Valg av styre
11) Valg av revisorer
12) Valg av valgkomité
13) Innkomne saker

5) Årsberetning 2021/22:
Valgforum ledes av et styre på 5-7 personer, hvorav 2 eller 3 velges det ene året og 3 eller 4 velges
det neste året. Årsmøtet velger leder. Styret konstituerer seg selv utover dette.

Siden årsmøtet i november 2021 har følgende hatt roller i styret:
•

Trude Remme, Viken fylkeskommune - leder

•

Arild Ovesen, Kristiansund kommune - nestleder og webansvarlig

•

Elin Tokerød, Vestby kommune - sekretær

•

Espen Overskott, Hamar kommune - økonomiansvarlig

•

Siv Wollmann, Sør-Varanger kommune - styremedlem og ansvarlig sosiale medier

•

Thomas Lindås, Austrheim kommune - styremedlem

•

Solveig Hals, Nesna kommune – styremedlem (fravær)

Siden evalueringskonferansen i november 2021, har styret hatt 9 styremøter, hvorav 2 fysiske møter
(i Sør-Varanger og Ullensaker), og resterende på Teams.
Styret gjennomførte evalueringskonferanse for medlemmene 18. og 19. november 2021 i Bergen.
Konferansen hadde 121 påmeldte. Bidragsytere var kommuner, fylkeskommuner, Valgdirektoratet,
Kommunal- og distriktsdepartementet, Stortinget og Sametinget.
Styret har jobbet med forberedelser til gjennomføring av fagkonferansen i september, og
oppfølginger etter evalueringskonferansen i november 2021.
Styret henvendte seg til kommuner som ikke er medlem av Valgforum i mai 2022, og det ble
rekruttert 21 nye medlemskommuner:
Balsfjord kommune
Eidskog kommune
Holtålen kommune
Krødsherad kommune
Kvitsøy kommune
Lurøy kommune
Nesna kommune
Nord-Aurdal kommune
Porsanger kommune
Rindal kommune
Røros kommune
Sauda kommune
Siljan kommune
Sokndal kommune
Stor-Elvdal kommune
Sunnfjord kommune
Søndre Land kommune
Tingvoll kommune
Tjeldsund kommune
Volda kommune
Voss herad

Valgforum kjøper fremdeles tjenester hos Proviso til gjennomføring av konferanser.

6) Regnskap og revisjonsberetning

7) Styrets handlingsplan for årsmøteperioden
Styret skal ha fokus på:
•

Kompetanseutvikling av valgmedarbeidere

•

Utvikle gode møteplasser for medlemskommunene

•

God dialog med Valgdirektoratet for å ivareta brukerperspektivet i EVA etc.

•

Oppfølging av arbeidet med ny valglov

•

Gjennomføre evalueringskonferanse i november 2023

8) Kontingent for 2023
Styret foreslår at kontingenten for 2023 holdes uendret.

9) Budsjett 2023
Styret foreslår at årsmøtet gir styret fullmakt til å utforme et budsjett basert på medlemsaktiviteten.

10) Valg av styre
3 av styremedlemmene er på valg i år:
-

Espen Overskott
Solveig Hals
Arild Ovesen

Valgkomiteens innstilling på styresammensetning for 2023 er ikke klar, og ettersendes.

11) Valg av revisorer
Valgkomiteens innstilling er ikke klar, og ettersendes.

12) Valg av valgkomite
Valgkomiteens innstilling er ikke klar, og ettersendes.

13) Innkomne saker
Ingen innkomne saker.

For styret, 25. august 2022

Trude Remme
styreleder

