Valgkomiteen for Mental Helse Bamble sitt årsmøte 2021
legger med dette fram sin innstilling.
Innstillinga fra valgkomiteen er enstemmig. Vi synes det har vært et enkelt arbeid.
Mange har sagt seg villige til å sitte i styret og vi har fått fylt opp alle postene.
Valgkomitéen synes vi har fått til en fin blanding av nye og personer som tar gjenvalg.
I følge vedtektene §26.7 «skal årsmøte velge leder, kasserer og minimum ett
styremedlem. Det er videre fritt opp til lokallagene å velge flere representanter til
andre verv i lokalstyret.» Valgkomiteen mener dette minimum er for snaut. Mental
Helse Bamble har da også alltid hatt større styrer enn dette. Vi legger fram en
innstilling på et styre med leder, nestleder, sekretær, kasserer og 4 styremedlemmer.
Nina Rosland har bedt om avløsning som sekretær, men hun fortsetter gjerne i styret.
Vi foreslår derfor at styret utvides med ett styremedlem, til altså 4 styremedlemmer.
Vi innstiller videre på 2 vararepresentanter til styret som tidligere. I tillegg innstiller vi
på to revisorer, i tråd med §26.9.
I §26.7 heter det også at «Styret velges normalt for 2 år, slik at omtrent halvparten av
styret velges hvert år.» Argumentasjonen for at dette blir gjort på årsmøtene
framover er å sikre at ikke hele styret forsvinner på ett årsmøte. Vi innstilte på dette
til årsmøtet i fjor og gjør det samme i år. I vår innstilling går det klart frem når
kandidatene er på valg neste gang. Valgkomiteen foreslår at valgperioden går klart
frem av protokollen fra årsmøtet.
Det er forskjellig praksis på om valgkomitéen skal foreslå ny valgkomité, eller la dette
være helt åpent på årsmøtet. Vi har innstilt også på valgkomité. Det vil si, den
sittende valgkomitéen er villig til å ta gjenvalg. Det er selvsagt opp til årsmøtet om
dere vil ta hensyn til dette, men vi syns det er greit at dere får vite at vi er villige til å
ta gjenvalg. I følge §26.8 skal årsmøtet velge en valgkomité på fortrinnsvis 3
medlemmer.
I følge §26.7 skal årsmøtet velge delegater til fylkesårsmøtet. Bamble har 3 delegater.
Valgkomiteen mener at det bør være personer med erfaring fra å drive arbeidet i
lokallaget i Bamble som i alle fall er i flertall av de som Mental Helse Bamble velger
som delegater til fylkesårsmøtet. Vi innstiller derfor leder, nestleder og 1.
styremedlem som delegater og sekretær og styremedlem 2. og 3 e som vara i
rekkefølge. Grunnen til at vi innstiller sekretæren som vara er at den innstilte
kandidaten som sekretær er ny i Mental Helse Bamble, selv om han har lang erfaring
fra Kragerø.
Vi har lagt fram vår innstilling. Så er det opp til årsmøtet å velge.
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