
Invitasjon til innvandrerorganisasjoner 
 
Valg til Sandnes Innvandrerråd 
I forbindelse med kommunevalget i Sandnes 2015 ble det skrevet nytt reglement for 
innvandrerrådet. Dette medførte at rådet fra september 2015 skulle være sammensatt av fire 
medlemmer som var valgt ut blant forslag fra innvandrerorganisasjoner og tre medlemmer pekt ut 
blant bystyrets medlemmer. 9. september 2019 skal det være nytt kommunevalg, og det skal 
derfor også velges et nytt innvandrerråd. 
 
Kandidater til innvandrerrådet 
Innvandrerorganisasjoner som er meldt inn i Brønnøysundregistrene oppfordres med dette til å 
sende inn forslag til kandidater til innvandrerrådet. Kandidater må ha bopel i Sandnes. I tillegg til 
de fire faste medlemmer av rådet skal det også utpekes fire varamedlemmer. Dette gjelder for fire 
år, 2019-2023. Det skal være minimum 40 % av hvert kjønn i rådet – både blant medlemmer og 
varamedlemmer. Vi oppfordrer derfor kvinner til å stille som kandidater, da det tradisjonelt er 
flest menn som melder seg. Vi ber dere bruke vedlagte skjema til oppmelding. 
 
Informasjonsmøte 
31. august vil det bli holdt et møte i Sandnes nye rådhus hvor interesserte vil kunne møte for å 
fortelle om hvorfor de har anbefalt andre eller hvorfor de selv ønsker å bli medlem av rådet. 
 
Forslag til kandidater 
Vi ber dere bruke vedlagte skjema til oppmelding av kandidater. Send gjerne inn skjema allerede 
nå, heller enn å vente til informasjonsmøtet. Send til jenvtho@sandnes.kommune.no.  
 
Videre prosess 
Etter informasjonsmøtet tar det eksisterende innvandrerrådet stilling til hvilke kandidater de 
mener bør innstilles til valgnemnda som nye medlemmer og varamedlemmer i Sandnes 
Innvandrerråd 2019-2023. 
 
www.sandnes.kommune.no/innvandrerraadet 
Her kan en lese om rådets møter – sakskart og referater. Her er det også oversikt over nåværende 
medlemmer samt lenke til årsmeldinger og vedtekter. 
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VALG TIL SANDNES INNVANDRERRÅD 2019-2023   
 
Innstilling av kandidat med flerkulturell bakgrunn til Sandnes Innvandrerråd. 
Innstillende organisasjon må ha medlemmer og aktivitet i Sandnes kommune og må være 
registrert i Brønnøysundregistrene. Kandidater må ha bopel i kommunen.  
 
Frist for levering av forslag er lørdag 31. august 2019. 
 
Innstillende organisasjon: 
  
 
 
 
 
 
 
 
Organisasjonens forslag til medlem/varamedlem i Sandnes Innvandrerråd 2019-2023: 
 
Forslag til medlem/varamedlem   Forslag til medlem/varamedlem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sted og dato: ……………………………………………     Underskrift leder: …………………………………..……… 

Navn:  

Adresse:  Postnr. og –sted:  

Organisasjonsnummer:  

Leder:  

E-post/tlf:  

Navn:  

Adresse:  

Postnr. og –sted:  

E-post/tlf:  

Navn:  

Adresse:  

Postnr. og –sted:  

E-post/tlf:  

Norskferdigheter:  

Antall år i Norge: 

Erfaring med organisasjonsarbeid:  

Nasjonal bakgrunn: 

Andre opplysninger: 

Norskferdigheter:  

Antall år i Norge: 

Erfaring med organisasjonsarbeid:  

Nasjonal bakgrunn: 

Andre opplysninger: 


