ØHIL Hovedstyre Valgprosess 2016
Valgkomité:
Jan A. Bakken - leder
Ole Christian Braathen - medlem
Øyvind Hartveit - medlem
Sittende Hovedstyret etter valget på Årsmøtet i februar 2015:
 Skule Ingeberg (Leder)
 Siw Rinker (Økonomiansvarlig) – stiller ikke til gjenvalg 2016
 Jon Olav Li (Styremedlem) – stiller ikke til gjenvalg 2016
 Lars Fredenlund (Styremedlem) – stiller ikke til gjenvalg 2016
 Rune Feltman (Styremedlem)
 Anders Bergland (Styremedlem)


Monica Malm (Varamedlem) – til disposisjon som medlem 2016

Kontrollkomite 2015:
Pål Anthonsen – Leder
Kirsten Vanberg - Deltaker
Kaare Risung - Vara
Karine Slørdahl - Vara
Revisor
Nitschke AS
Styremedlemmer på valg og rekruttering
Pr våre vedtekter må ØHIL ha styreleder, nestleder, økonomiansvarlig, 3 styremedlemmer og et
varamedlem. Minimum to av disse må være kvinner.
Valgkomitéen har derfor søkt å finne en ny økonomiansvarlig, ett styremedlem og en
vararepresentant.

Innstilling til ny sammensetning for 2016
Valgkomitéen har jobbet ut fra en «kravspesifikasjon» til eksisterende hovedstyre og
administrasjonen i ØHIL. Komitéen har også utarbeidet en kandidatliste som vil bli videreført av
neste års valgkomite. Valgkomitéen har forsøkt å finne kandidater som egner seg til å være med på
utvikling av klubben, sikre god gjennomgang av budsjetter, planer og økonomisk soliditet utover det
sportslige innholdet som stort sett drives i undergruppene. Valgkomitéen har også forsøkt å få til en
geografisk spredning av styrerepresentasjonen ut fra våre tilhørende skolekretser.
Valgkomiteen har vektlagt viktigheten av å få inn kvinnelige medlemmer, som er den mest
tidkrevende aktiviteten. Vi anbefaler at dette fokuset forsterkes ytterligere slik at vi i kommende år
vil ha en enda bedre balanse mellom kjønn i hovedstyret. Samtidig ønsker vi at innstilt varamedlem
benytter muligheten til å stille i noen av møtene slik at evt. inntreden forenkles. Komitéen har med
utgangspunkt i potensielle kandidater innstilt en liste som i størst mulig grad ivaretar og
harmoniserer de overnevnte krav.
Forslag til nytt hovedstyre:
 Skule Ingeberg (leder) – 1 år
 Nicolay Johns – (økonomi) – 2 år
 Monica Malm (nestleder) – 1 år
 Rune Feltman (medlem) – 2 år
 Anders Bergland (medlem) – 1 år
 Randi Sundt Meyer (medlem) – 2 år


Arne Petter Sanne (varamedlem) – 1 år

Kontrollkomité:
Pål Antonsen (leder)
Gjertrud Behringer (medlem)
Siw Rinker (vara)
Øyvind Hartveit (Vara)
Valgkomité:
Lars Fredenlund (Leder)
Jon Olav Li (medlem)
Jan A. Bakken (medlem)
Ole Chr, Braathen (vara)
Revisor
Nitschke AS

