
Årsmøte 2021 

Sak 14. a) Valg av styre med leder, nestleder, 
6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer 

Valgkomiteens uttalelse 
Valgkomiteens medlemmer takker fjorårets årsmøte for tilliten til å utføre dette arbeidet.  

Komiteen har utført arbeidet etter Norges Idrettsforbunds veileder for valgkomitéarbeid. Vi startet 
arbeidet med samtaler med styreleder Ove Landro og daglig leder Remi Småland. Disse samtalene og 
en gjennomgang av referat fra forrige års styremøter ga komiteen et bilde av hvordan klubbens styre 
fungerer. Etter dette fulgte samtaler med nestleder, styremedlemmer og vara. Vi undersøkte deres 
motivasjon til å fortsette i verv, hvordan de opplevde styrets arbeid det siste året, og hva de eventuelt 
ønsket å arbeide med i det neste styret. Komiteens leder og to medlemmer deltok i samtlige av disse 
samtalene.  

Komiteens vurdering er at styrets sammensetning representerer et mangfold av perspektiver og 
kompetanse som kommer klubbens medlemmer og administrasjon til gode. Vi ser at styrets ledelse 
har gjort en god jobb i å lede klubben gjennom en vanskelig tid med nedstengninger og forsinkelser i 
åpning av klatreanlegg. Vi har tillit til at de fortsetter i sine verv. 

Valgkomiteen har gått bredt ut for å søke etter kandidater til styreverv. Vi har publisert oppslag på 
klubbens hjemmesider og Facebook-sider. Vi har brukt miljøet aktivt for å finne kandidater som ikke 
har meldt seg selv til komiteen. Komiteen søkte etter kandidater som (1) har erfaring og kompetanse 
fra styreverv, (2) er forelder til en ivrig klatrer, (3) har erfaring fra organisasjonsarbeid eller idrettslag, 
eller (4) har utvist et sterkt engasjement og tilstedeværelse i klubben. 

Tre nye kandidater innstilles i valgkomiteens forslag til nytt styre. Alexander Gaare Jansen er til vanlig 
daglig leder for IL Sandviken og har utdanning innen organisering av idrett på masternivå. Kristian 
Gjerding har vært aktiv i miljøet siden 2005 og har tidligere arrangert en svært populær kortfilmfestival 
for klubben. Øyvind Halmrast har vært aktiv i miljøet siden 2006 og har tidligere vært med å arrangere 
nasjonal klatresamling på Sotra i 2009, samt arrangert klatresamling på sommeren for barn og 
ungdom. Valgkomiteen ser disse tre kandidatene som sterke bidragsytere til klubbens styre. 

Kjønnsrepresentasjonen i vår innstilling til nytt styre er likt forrige års styresammensetning. Altså 
tilfredsstiller innstillingen et minimum antall kvinner slik vi er pålagt av klubbens lover § 4. 
Valgkomiteen beklager at vi ikke har lyktes i å styrke representasjonen av kvinner i vår innstilling til 
nytt styre. Vi anbefaler neste årsmøtes valgkomité å starte arbeidet tidlig og jobbe aktivt med miljøet 
for å identifisere gode kandidater for styreverv.  

Valgkomiteen takker Erlend Sunde, Henning Johansen og Endre Sandø Evensen for deres innsats i 
styret. Vi forventer at styret fortsatt legger til rette for at tidligere styremedlemmer, og øvrige 
medlemmer, kan bidra konstruktivt til klubben med deres engasjement og erfaring.  

 

Valgkomiteen ønsker de stemmeberettigede medlemmene ved årsmøtet et godt valg. 

 

Valgkomiteen, 

Erik Løvby, Caroline Harvengt, Eivind Flobak 
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Innstilling 1 styrevalg 
 

Leder 
Ove Landro (2 år) 
Nestleder 
Ågot Caroline Nilssen (1 år) 
  
Styremedlemmer 
Ana Cascante (2 år) 
Erik Faugstad (1 år) 
Kristian Gjerding (2 år) 
Gunnar Karlsen (2 år) 
Magnus Kvamme (1 år) 
Suong Vu (1 år) 
  
Vara 
Alexander Gaare Jansen (2 år) 
Øyvind Halmrast (1 år) 
 

Innstilling 2  styrevalg (hvis saksforslag om lovendring av §16 
ikke vedtas av årsmøtet) 
 

Leder 
Ove Landro 
Nestleder 
Ågot Caroline Nilssen 
  
Styremedlemmer 
Ana Cascante 
Erik Faugstad 
Kristian Gjerding 
Gunnar Karlsen 
Magnus Kvamme 
Suong Vu 
  
Vara 
Alexander Gaare Jansen 
Øyvind Halmrast 
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Sak 14. b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 
 1 varamedlem 
 

Innstilling kontrollutvalg: 

Gisle Andersen 
Marie Tamber 
Vara: Steinulv Aarebrot 
 

 

 

Sak 14. d) Valgkomité med leder, to medlemmer 
og ett varamedlem 
 
Instilling valgkomité: 
 
Eivind Flobak (leder) 
Maud Eurydice Ceuterick 
Erlend Sunde 
Sigbjørn Melve (vara) 
 

 
 

 
 
 
 


