
 
Årsmøte 2022 
Valgkomitéens innstilling 
 
Sak 14 a) Valg av styre med leder, nestleder, seks 
styremedlemmer og to varamedlemmer 
 
 
 
Valgkomitéens uttalelse 
Valgkomitéen har jobbet målrettet for å finne gode kandidater til styret. Komitéen har i sitt 
arbeid lagt vekt på at styret skal ha nødvendig kompetanse for å kunne utvikle klubben 
videre i samarbeid med administrasjonen. Vi søkte kandidater som er aktive i miljøet og som 
er motiverte til å bidra i styrets arbeid. Valgkomitéen har avholdt et fysisk møte i februar 
2022, og har jevnlig kommunisert på e-post. Komitéen har hatt dialog med avtroppende 
styreleder, daglig leder og styremedlemmer i arbeidet for å få en oversikt over behov og 
ønsker til det nye styret. Komitéen har vært i kontakt med flere spennende kandidater til 
styret og innstiller tre nye kandidater til valg for klubbens styreverv.  
 
Vi innstiller Ågot Caroline Nilssen som ny styreleder, og Kristian Gjerding som ny nestleder. I 
innstilling til ny styreleder har vi lagt vekt på å få en leder som kjenner klubben godt og som 
vi tror kan samarbeide godt med klubbens administrasjon. Både Ågot og Kristian er to 
engasjerte og kompetente medlemmer vi er stolte over å innstille som leder og nestleder. Vi 
er sikre på at Ågot og Kristian vil lede et sterkt styre som tar klubben til nye høydepunkt i 
årene som kommer. 
 
Nye kandidater til styreverv er Anne Hege Straume, Maria Kolås og Sebastian Menze. Alle de 
tre kandidatene er klatrere som har vært aktive i klatremiljøet i mange år. Anne Hege er ofte 
å se i klatrehallene og diverse klatrefelt ute, og er forelder til en aktiv konkurranseklatrer.  
Maria har bidratt som klatrevakt i Bergenshallen på dugnad i flere år, og er nylig hjemvendt 
etter noen års turnustjeneste utenbys for utdanningen sin. Sebastian har etablert nye 
naturlig sikrede ruter på Sotra, og er dessuten en aktiv konkurranseklatrer som har deltatt i 
flere verdenscup-stevner i paraklatring. 
 
Valgkomitéens innstilling er enstemmig både når det gjelder forslag til nye medlemmer samt 
leder og nestleder. 
 
Valgkomitéen benytter anledningen til å rette en stor takk til de avtroppende 
styremedlemmene Ana og Øyvind og til vår avtroppende styreleder Ove Landro. Ove har lagt 
ned et solid arbeid i å lede klubben i en tid der vi har hatt en utvikling som mangler 
sidestykke. Vi retter en stor takk til alle medlemmer som tar på seg verv i klubben. 
 
 
Godt valg! 



 
Hilsen valgkomitéen,  
ved Eivind Flobak, Maud Ceuterick, Erlend Sunde 
 
 
 
Valgkomitéens innstilling til styre: 
 
Leder (på valg 2023) 
Ågot Caroline Nilssen 
 
Nestleder (på valg 2024) 
Kristian Gjerding 
 
Styremedlemmer (på valg 2023) 
Anne Hege Straume 
Sebastian Menze 
Gunnar Karlsen 
 
Styremedlemmer (på valg 2024) 
Erik Faugstad 
Magnus Kvamme 
Suong Vo 
 
Varamedlem (på valg 2023) 
Alexander Gaare Jansen 
 
Varamedlem (på valg 2024) 
Maria Kolås 
 
 
 
 
Sak 14 b) Valg av kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem 
 
Valgkomitéens innstilling til kontrollutvalg: 
 
Medlemmer 
Ove Landro 
Sofie Vervaet 
 
Vara 
Gisle Andersen 
 
 
 
 



 
Sak 14 c) Valg av representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
 
Forslag til vedtak: 
Gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
 
 
 
 
Sak 14 d) Valg av valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem 
 
Styrets innstilling: 
 
Leder 
Eivind Flobak 
 
Medlemmer 
Erlend Sunde 
Ingrid Hundvin 
 
Varamedlem 
Tonje Heggren 
 
 
 


