
 

 

Til årsmøtet i Sædalen IL 2022 Valgkomiteen har blitt nedsatt av hovedstyret og har bestått av: Jakob 

Digranes, Marie Helene Skar og Asbjørn Grini. Daglig leder Pål Thorsen har bistått administrativt. I år 

har valgkomiteen jobbet frem styremedlemmer både til hovedstyret i Sædalen IL, men også til 

etableringen av et nytt fotballstyre. 

 

Hovedstyret:  

Valgkomiteen har lagt opp til kontinuitet i arbeidet i hovedstyret. Alle har stilt seg til disposisjon for 

Sædalen IL. Styremedlem og ungdomsrepresentant Amanda Nygaard har bedt om fritak fra vervet. 

Som erstatning foreslås nytt styremedlem Jan Ove Næss.  

Valgkomiteens innstilling er enstemmig. 

 

Styreleder: Wilhelm Monsen (ikke på valg)  

Nestleder: Cecilie Øvredal Sirevaag (velges for to år)  

Styremedlem: Ole Eidsheim (velges for to år)  

Styremedlem: Ximena Andrea Sagenes (velges for to år)  

Styremedlem: Thomas Finnøy (velges for to år)  

Styremedlem: Kevin Cruickshanks (ikke på valg)  

Styremedlem: Jan Ove Næss (ny, velges for to år) 

Varamedlem: Reidun Helle-Johnsen (ikke på valg) 

Varamedlem: Tor F. Wigers Larsen (ikke på valg) 

 

 

Fotballstyret: 

Valgkomiteen har lagt opp til at fotballstyret skal få påfyll av folk som kan være med å gjøre en jobb. 

Nye folk inn kan hjelpe med å avlaste de som har løst mange praktiske oppgaver til nå, samtidig som 



man kan prøve å løfte det strategiske arbeidet og få ut potensialet i fotballavdelingen. Gitt at 

fotballavdelingen har vært under hovedstyrets administrasjon orienterer valgkomiteen om 

innstillingen til nytt fotballstyre. Det skal gjennomføres årsmøte i fotballavdelingen mandag 4.april 

hvor nytt styre velges. Valgkomiteens innstilling er enstemmig. Forslag på nytt fotballstyre er som 

følger:  

 

Leder: Vasan Singaravel  

Nestleder: Arnfinn Osmundsvaag 

Utviklingsklubb: Trond Arild Klever 

Utstyrsansvarlig: Nina Vik 

Arrangementsansvarlig: Malin Karlsen 

Økonomiansvarlig: Arild Nordrevoll 

Styremedlem: Stig-Ove Martinsen 

Representant fra hovedstyret: Ole Eidsheim 

 

Sportslig utvalg hvor én representant kan møte i fotballstyret består av: Roar Fredriksen, Arnfinn 

Osmundsvaag, Rune Danielsen, Roger Helland og Marius S. Lystad (ansatt).  


