Valgkomiteens innstilling
Valgkomiteen har blitt nedsatt av hovedstyret og har bestått av: Reidun Helle-Johnsen, Jakob
Digranes, Marie Helene Skar og Asbjørn Grini. Daglig leder Pål Thorsen har bistått administrativt.
Valgkomiteen har hatt flere møter, blant annet videomøter. Det har vært jobbet effektivt mellom
møtene for å finne kandidater til de forskjellige oppgavene. Valgkomiteens innstilling er enstemmig.
Vi har konsentrert arbeidet rundt å etablere et nytt hovedstyre samt et nytt anleggsutvalg til å bistå
hovedstyret i anleggsutviklingen.
I forslag til nytt hovedstyre er det en god miks av kontinuitet og nye fjes. Samtidig foreslår
valgkomiteen en liten utvidelse og introduserer, i tråd med årsmøteforslag i 2019, at det velges en
ungdomsrepresentant. Vi foreslår at ungdomsrepresentanten har samme rettigheter som et
styremedlem (tale, forslags- og stemmerett). Hovedstyret må sammen med ungdomsrepresentanten
forme rollen og gjøre dette til et positivt tiltak for å knytte sterkere bånd mellom hovedstyret og
utøverne.
Forslag til nytt hovedstyre 2020
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Ungdomsrepresentant
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Wilhelm Monsen
Cecilie Øvredal Sirevaag
Ole Eidsheim
Ximena Andrea Sagenes
Thomas Finnøy
Kevin Cruickshanks
Amanda Nygaard
Johnny Sunde
Tor F Wigers Larsen
Morten F Krohnstad

Valgt i 2019 for to år
Opprykk, velges for to år
Gjenvalg, velges for to år
Ny, velges for to år
Gjenvalg, velges for to år
Valgt i 2019 for to år
Ny, velges to ett år
Ny, velges for to år
Valgt i 2019 for to år
Ny, velges for to år

Forslag til anleggsutvalg 2020
Valgkomiteen har også satt sammen et anleggsutvalg som skal bistå hovedstyret i anleggsutviklingen,
være et rådgivende organ og hjelpe med å dra i land Sædalen oppvekst- og idrettspark. Valgkomiteen
mener anleggsutvalget bør kunne supplere til seg mer kompetanse etter hvert som det blir
nødvendig. Følgende personer foreslås til anleggsutvalget:
Kjartan Olsen

Reidun Helle-Johnsen

Bottolf Natland

Marie Helene Skar

Samtidig tiltrer representant(er) fra hovedstyret og daglig leder i anleggsutvalget.

Arne Tufteland

