
Valgkomitéens arbeid. 

 

Valgkomiteen har hatt søkelys på å gjøre nødvendige endringer i funksjonstiden til de ulike 

styremedlemmene, slik at kontinuitet i styrets arbeid opprettholdes. 

Styret har selv annonsert at de hadde kommet i en uheldig situasjon der alle styremedlemmene ville 

være på valg neste år.  

Dette ville vært svært uheldig for avdelingens videre arbeid og bevaring av kontinuiteten i 

avdelingsstyret. 

Valgkomiteen har med hjemmel i klubbens lover tilpasset funksjonstiden for enkelte 

styremedlemmer, slik at vi får en bedre fordeling og dermed sikrer at ikke for mange i styret er på 

valg samtidig. 

De innstilte kandidater av har blitt varslet og takket ja til vervene/funksjonstiden i hht valgkomiteens 

innstilling. 

 

Valgkomitéen ( NISK avdeling 1) har kommet frem til følgende innstilling til valg av styret for 2021 

Leder    Trygve Moen    På valg   2 år 

Nestleder  Dagfinn Elstad   På valg    1 år 

Kasserer   Morten Dragseth  På valg   1 år 

Styremedlemmer Geir Karlsen   På valg    2 år 

(Geir Karlsen var ikke på valg, 1 år igjen. Endret funksjonstid til 2 år, han har akseptert) 

Styremedlem  Terje Tofthagen  Ikke på valg  1 år 

Styremedlem  Nina Kollenberg  Ikke på valg  1 år 

Styremedlem  Steffen Bjerkevoll  Nyvalg   2 år 

 

Valgkomiteen har vært enstemmig i sin innstilling til valg av styret. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fra en av avdelingens medlemmer- Hege Rosenlund- har det kommet frem et forslag til valg av 

avdelingsstyre for 2021 – 2022 

 

Leder                  Micael Wendell velges for                       2.år 

N.leder               Dagfinn Eldstad                                          1. år 

Kasserer             Morten K. Drageseth                                 2. år   

Styremedlem    Nina Kollenberg                                          1. år igjen av valg perioden 

Styremedlem    Terje Tofthagen                                          1. år igjen av valg perioden 

Styremedlem    Geir Karlsen                                                 1. år igjen av valg perioden 

Styremedlem    Steffen Bjerkvoll                                          2. år 

 

Hege Rosenlund har også kommentert styrets egen annonsering av den uheldige situasjonen med 

tanke på funksjonstid. 

 

Valgkomitéen i 2020 har bestått av  

Heidi Aandahl  

Ingemar Søderstrøm 

 

Valgkomite 2021 

Heidi Aandahl   1 år  ikke på valg  1 år igjen 

Ingemar Søderstrøm  1 år  Ikke på valg  1 år igjen 

John Magne Kalhovde 2 år- går ut av styret i avdeling 1 og har takket ja til å sitte i valgkomiteen. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Heidi Aandahl 

På vegne av valgkomiteen. 

 

 

 


