Tidsplan og disposisjon for valg av styremedlemmer
valgte av og blant dei tilsette - føretaksgruppa Helse Vest
2017

Valgdag

14.02.2017
Frist i forhold til
forskriftene

Kommentarer

Kunngjøring av valgdag. Frist i forhold til
forskriftene 8 uker før valgdagen.

20.12.2016

Alle foretak har fått styrebehandlet
valkomiteene
Kan sendes ut så snart alle
valgkomiteene har godkjent tekst. Vi
sender ut 7 desember

Frist for å kreve forholdstallsvalg må være levert
til valgstyret senest 6 uker før valgdagen.

03.01.2017

Frist for valstyret å melde tilbake til RHF
4. jan.

Kunngjøring om forholdstallsvalg eller
flertallsvalg senest 4 uker før valgdagen +
oppfordring til forslag. Valgstyrets oppgave.

17.01.2017

Valstyret får tekst fra RHF 6. jan. Frist
for tilbakemelding på tekster er 10. jan.

Forslag til lister må være innlevert til valgstyret
senest 3 uker før valgdagen

24.01.2017

Godkjenning av lister og kontroll før neste
prosess hvis forholdstallsvalg.
Dersom valget skal skje som flertallsvalg er
fristen for mottak av kandidatar/lister 3 uker før
valgdagen
Valgstyret godkjenner lister

24.01.2017

Sammenstilling av valgmateriell

24.01.2017

Utsending av valgmateriell, stemmelistene, skal
kunngjøres senest en uke før valget.

07.02.2017

Kunngjøring av valgmateriell ved flertallsvalg og
flere lister ved forholdstallsvalg gjennom mottatt
fysisk postsending.

07.02.2017

Siste frist for postlegging av valgkonvolutter

14.02.2017

Dokument
Orientering i styret og etablering av valstyret
Helse Vest RHF
Etablering valstyrene

Valgkonvolutter skal være poststemplet 14.
februar 2017 eller tidligere for å være gyldige
Opptelling av valgresultatet vil skje (dersom det
er flertallsvalg kan dette blir mer omfattande)
Kunngjøring av valgresultatet
Styret i Helse Vest RHF informeres om nye
styremedlemmer
Innhenting av villighetserklæringer
Styreseminar 8. mars 2017 - nye
styremedlemmer møter

Styremøte
14.02.2017
09.11.2016

24.01.2017

24.01.2017

Klart om det blir val eller om det bare er
kommet en liste.

Pakkes 2 februar og sendes ut i posten
3 februar.

16.02.2017

16.02.2017

Kunngjøring på nettet.

NB! Skjer tidligere. Se over.

