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Vår dato:  Vår ref.:  
26.4.2022  

   
22/00079-2    

 

KANDIDATER TIL POSISJONER FOR VALG UNDER PF SITT LANDSMØTE 2022 

Valgkomiteen er i gang med arbeidet for å finne de rette kandidatene til de ulike sentrale 
vervene i PF som skal velges på landsmøtet i november 2022. Vi ønsker innspill fra alle 
lokallag på personer som er aktuelle for verv i forbundsstyret og de ulike utvalgene. 
 
For at valgkomiteen skal kunne sette sammen forslag til team som utfyller hverandre er vi 
avhengige av at det spilles inn mange kandidater med ulik bakgrunn, kompetanse og 
erfaring. Vi ber om at dere kommer med forslag på kandidater fra både eget og andre 
lokallag.  
 
Vi minner også om PF sine vedtekter om 40 % representasjon av hvert kjønn i besluttende 
organer, råd, utvalg og komiteer der dette er mulig, Jfr. vedtektene om likestilling § 2-4.   
 
Kandidater som spilles inn bør være forespurt om de er villig til å tre inn i aktuelt verv. Det 
bør i forslaget også komme frem hvorfor dere mener at de aktuelle kandidatene vil egne seg 
i vervet. 
 
 
Tilbakemelding sendes hilde.rohmesmo@politiet.no innen 15. mai 2022 
 
Har dere spørsmål kan valgkomiteens leder Iver Aage Iversen kontaktes på mobil 41538376. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Valgkomiteen 
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