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Oppheve vedtak fra 2014 

om at utvalgsmedlemmer kun bør sitte i 4 år 

 

Forbundsstyret legger frem følgende forslag til vedtak for Oppheve vedtak fra 2014 om at 

utvalgsmedlemmer kun bør sitte i 4 år: 

 

Saksutredning: 

Representantskapet fattet i sak 11.11.14 følgende vedtak: 

Funksjonstiden i råd/utvalg som er oppnevnt av Forbundsstyret skal søkes begrenset til maksimalt 4 

år. Utskiftingen skal skje suksessivt, slik at man er sikret kontinuitet, og vedtaket iverksettes ved at 

det medlemmet med lengst tjenestetid ut over 4 år viker sete først. 

Forbundsstyret erfarer at det er utfordrende å få et kontinuerlig arbeid i forbundsstyrets oppnevnte 

utvalg og at det derfor kan være krevende når det er en føring på at utvalgsmedlemmene bør skiftes 

ut etter fire års funksjonstid. Det er en hederlig hensikt med å ha en rullerende praksis for 

utvalgsmedlemmer, men i de siste periodene har vi opplevd at det kan være vanskelig å besette 

utvalg med kvalifiserte kandidater.  

Med kvalifiserte kandidater menes her kandidater som både innehar den nødvendige faglige innsikt 

og mulighet til å nedlegge den arbeidsmengden som mange av våre utvalg krever. 

En begrenset funksjonstid kan også i andre tilfeller virke sementerende på utvalget slik at det ikke blir 

foretatt de nødvendige utskiftinger når utvalgsmedlemmer ikke fyller rollen som kreves for 

utvalgsarbeidet. Det kan bli en hvilepute slik at utvalgsmedlemmer som ikke fyller rollen likevel får 

sitte 4 år for da må de skiftes ut. 

Forbundsstyret står alltid ansvarlig for sine oppnevnte utvalg og bør derfor ha en frihet til å bemanne 

utvalgene med de medlemmene som det er hensiktsmessig å bruke, uavhengig av om medlemmene 

har fungert i flere år. En funksjonstid vedtatt av Representantskapet vil også begrense 

Forbundsstyrets ansvar for at arbeidet fungerer. Forbundsstyret må og skal ha ansvar for utvalgenes 

arbeid. 

For å få utvalg med høy kompetanse ønsker forbundsstyret å bruke ressurser på utdanning av 

utvalgsmedlemmene. Spesielt gjelder dette avlsutvalgene som er avhengig av høy kunnskap på 

genetikk og avl. Det er da naturlig at medlemmene fungere mer enn en kort periode slik at NEKF får 

valuta for de opplæringskostnadene de investerer. 

Forbundsstyret har forsøkt å involvere områdeklubben med å komme med forslag til nye 

utvalgsmedlemmer og mener dette er mer hensiktsmessig enn at de allerede sittende 

utvalgsmedlemmene skal skiftet ut etter 4 år. 

Forbundsstyret (FS) har det fulle og hele ansvar for at FS oppnevnte utvalg fungerer og har også 

ansvaret for deres arbeid ovenfor Representantskapsmøtet. Forbundsstyret bør stå fritt i å 

vurder hvor lenge det er hensiktsmessig at utvalgsmedlemmene fungere og en begrensing i 

funksjonstid bør derfor oppheves. 

 


