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Rundskriv 03 - 2022 - Forslag på kandidater til valgkomité 2022-2024 

 
I henhold til retningslinjer for valgkomiteen som ble vedtatt av landsmøtet 2017, er det 
forbundsstyret som skal innstille til landsmøtet, forslag på medlemmer i valgkomiteen.  
 
Lokallagene bes sende inn forslag på kandidater til å sitte i valgkomiteen for perioden 2022-
2024. Kandidatene som foreslås, forutsettes å være forespurt og villige til å påta seg et slikt 
verv. I tillegg til navn på kandidater, ønskes det også en kort cv / begrunnelse for kandidatene.  
 
Forbundsstyret vil fremlegge sin innstilling for landsmøtet 2022 under behandling av sak 3.6. 
Valg.  
 
Forslagene sendes til pf@pf.no innen 1. mai 2022. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Politiets Fellesforbund 
 
 
 
 
Susanne Wathne 
Fagleder kurs og konferanseavdelingen 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskreven signatur. 
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