
 

 

Årsmøtet 2022 

Sak 8 

Valg av antall delegater til landsmøtet i 

Slekt og Data 1. til 2. april 2022 

 

Forslag til vedtak på årsmøtet 

 Slekt og Data Hordaland kan sende inntil åtte delegater til 

landsmøtet i Slekt og Data 

 Styret bestemmer/velger hvilke delegater som sendes. 

 

Begrunnelse for antallet 

Styret i Slekt og Data Hordaland mener kontinuitet er viktig og 

det er derfor viktig at alle tillitsvalgte, også nye, blir kjent med 

Slekt og Data som organisasjon. Landsmøtet er en viktig arena 

for dette. 

 

Bakgrunn 

Våre vedtekter sier at årsmøtet skal velge «en navngitt 

representant» med navngitt varamann til landsmøtet i Slekt og 

Data. Dette punktet i vedtektene er utdatert. Tidligere hadde 

representanten alene så mange stemmer som antall 

medlemmer tilsa.  



 

Den gjeldende valgordningen i Slekt og Data sier at 

distriktslaget kan sende to delegater for de første 200 

medlemmene deretter en delegat per 200 påbegynte 

medlemmer. For Hordaland vil dette, med nærmere 800 

medlemmer, tilsi å sende minst fem delegater i 2022 for å 

kunne representere sine medlemmer. Hver delegat har en 

stemme. 

Vedtektene våre har ikke bli oppdatert for denne valgordningen, 

men vil bli gjort i 2023. Samtidig vil vedtektene også få et nytt 

format i henhold til Slekt og Datas vedtekter. For øvrig er det 

signaler på at det muligens blir en ny valgordning som sak på 

landsmøtet 2022. 

 

Kostnadsdekning for delegater 

Slekt og Data betaler fullt og helt for en delegat.  

Reisekostnadene for de øvrige delegatene som et lag kan 

sende til landsmøtet legges inn i et såkalt reisefordelingskasse. 

Hvert lag betaler deretter hver sin like andel for hver delegat 

(reisefordeling/antall delegater).  

Hvert distriktslag kan sende flere delegater enn det 

stemmeantallet tilsier. Disse delegatene har ikke stemmerett og 

ei heller talerett. Kostnadene for disse går ikke inn i 

reisefordelingskassen og må dekkes helt av distriktslaget. 

Sender Slekt og Data fem delegater betaler man altså for fire og 

med kostnad i henhold til reisefordelingen. 

Kostnad for ytterlige delegater må dekkes fullt og helt av Slekt 

og Data Hordaland.  

 


