
 

 
 

Årsmøtesak 10/2017: Valg 
 
Valgkomiteen som har bestått av Erland Vestby, Lasse Bjørndahl og Knut Sælid, har levert 
følgende innstilling: 
Ettersom det ikke er noen av arbeidsutvalgets medlemmer som er på valg – kan det 

tilsynelatende virke veldig enkelt i år. Det er imidlertid en sannhet med modifikasjoner. 

Valgkomiteen har fått en liste over aktuelle personer - for å styrke arbeidsutvalget  - både fra 

leder og fra nestleder. Dette har dessverre vært resultatløst. Vi har snakket med kandidater som 

revisor, nettsideansvarlig og til arbeidsutvalget.  

Det er ingen som ønsket å bidra.  

Styret bør uansett samordne seg i år  – slik at det ikke blir for mange å erstatte hvert år. Det er 

vanlig å ha formann for ett år – men slik det jobbes i Haugerud If i dag – bør det vurderes å ha 

større antall år per posisjon. F.eks: Formann for 2 år og nestleder for 3 – øvrige 

styremedlemmer for 2 og 3 år. Det jobbes svært godt og ikke minst langsiktig i Haugerud if. Da 

bør dette reflekteres i antallet år den enkelte får i styret.   

Medlemmer til valgkomiteen: Både Knut Sælid, Lasse Bjørndahl og undertegnede  – føler at vi 

ikke lenger «kjenner» klubben så godt at vi får bidratt med nye og gode kandidater. Vi stiller 

derfor ikke til gjenvalg.  

 

Haugerud, 28.mars 2017 

 

For Valgkomiteen 

Erland Vestby                                                                 

 

Dette betyr at følgende medlemmer av arbeidsutvalget sitter i sine verv ett år til: 

Leder    Dag Endal  

Nestleder   Thomas Dahl 

Sekretær   Eva Bakke 

Økonomileder   Trond Dahl 

Medlem   Eva Theodorsen 
 
Klubbens ISU-representant, Erland Vestby, er også valgt fram til 2018. 
 
Arbeidsutvalget innstiller på å beholde valgperioder på to år, slik vedtektene tilsier i dag, men at 
vi på neste årsmøte velger noen AU-medlemmer for ett år og noen for to år for å forebygge at 
hele AU i verste fall kan bli byttet ut samme år. 
 
Lasse Bjørndahl som har vært vår revisor, har sagt ja til gjenvalg, men klubbens lover sier at vi 
nå skal ha to revisorer i tråd med idrettens nye mønsterlov. 
 
Forslag til vedtak: 
Innstillingen fra valgkomiteen og Arbeidsutvalgets kommentarer tatt til etterretning. 
 
Revisorer:  
Lasse Bjørndahl (gjenvalg) og xxx (ny) 


