Til

Styret i Lånke IL.

Fra

Valgkomitéen i Lånke IL

Hell, 13.04.2021

INNSTILLING TIL ÅRSMØTET I LÅNKE IL 19. MAI 2021.
Valgkomitéen består av én representant fra hver av særidrettene Fotball, Håndball, Ski, Friidrett og
Idrettsskole. Oppdraget har vært å finne egnede kandidater til å kle rollene i styret og andre
administrative funksjoner i idrettslaget det neste året.
Valgkomitéen har avholdt fem møter i perioden 01.02–12.04. Følgende momenter har vært behandlet
i disse møtene:
•
•
•
•

Valgkomitéens mandat
Formål
Arbeidsmetode
Tidsramme

•
•
•
•
•
•

Styrets sammensetning; kjønn/alder
Verdigrunnlag
Tradisjoner/fremadrettethet
Gruppedynamikk
Samarbeidsevne
Videreføring/kontinuitet

•
•
•
•
•
•

Kandidatenes kvalifikasjoner
Kompetanse/interesser
Erfaringer
Holdning til styrearbeid
Motivasjon og tilgjengelighet
Lokal forankring i bygda og idrettslaget

Komitéen har vært samstemte om at alle i det sittende styret som er på valg skal intervjues omkring
deres opplevelse av styrearbeidet siste år; hvilket syn har de på gruppesammensetningen, ansvaret,
oppgavene og utfordringene, og hvordan er motivasjonen for videre deltakelse? - Dette har blitt
gjennomført.
Flere nye kandidater til vervene har deretter blitt kontaktet, og valgkomitéens innstilling til nytt styre
er gjort med henblikk til punktene listet opp ovenfor.

Styresammensetningen:
Alle styremedlemmer og varamedlemmer velges for to år av gangen. Lederen velges hvert år, men er
som de øvrige; styremedlem i to år. Halve styret er på valg hvert år, mens resten blir sittende. Leder
og nestleder skal ikke påbegynne 2-årsperiode samtidig.

Valgkomitéens innstilling til styresammensetning for idrettsåret 2021/22 er som følger:
Rolle:
Leder (velges hvert år):
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem/anleggsansvarlig:
Styremedlem:

Navn:
Erik Bjørgum
Ann Marita Myren
Stig Folde
Monica Horten
Rune Rømo
Marthe H. Røkke

Varamedlem:
Varamedlem:

John Gunnar Dybvad 1. år (2021-2023)
Peder Veiseth
2. år (2021-2022)

Øvrige administrative funksjoner:
Revisorer (innstilt for ett år):
Liv Ekren Størseth
Terje Størseth

Valgkomitéen 2021 har bestått av:
Anne Lise Gjølga
Knut Ole Rundgreen
Guri Wangberg
Margrethe Dybvad
Espen Pedersen

Fotball
Håndball
Ski
Friidrett
Idrettsskolen

Periode:
2. år (2021-2022)
1. år (2021-2023)
1. år (2021-2023)
2. år (2020-2022)
2. år (2020-2022)
1. år (2021-2023)

Styremedlem siden:
2020
2020
2018
2020
2019
2020
2021
2021

