
 
 
 
 
 
Årsmøte 2023 
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 via messenger og telefon. Komitéen har hatt dialog 
primært med styrets leder og nestleder i arbeidet.  
 
Vi har tillit til Ågot Caroline Nilssen som styreleder, og innstiller henne for to nye år. Ågot og 
Kristian (nestleder) har vist seg som en sterk og dynamisk lederduo for klubbens styre.  
 
Nye kandidater til styreverv er Randi Elisabeth Taxt og Aleksander Vallestad. Dette er 
kandidater valgkomitten har vært i kontakt med siden tidlig 2022. Randi har lang 
klatreerfaring i fjellet og solid erfaring fra organisasjonslivet. Aleksander har barn på ulike 
klatregrupper, og oppdaget på den måten klatring som fritidsaktivitet. Aleksander tar med 
seg erfaring fra flere tidligere verv i Røde Kors og et ønske om å bidra til klubbens gode 
miljø. 
 
Valgkomitéens innstilling er enstemmig.  
 
Vi retter en stor takk til alle medlemmer som tar på seg verv i klubben, og takker for tilliten fra 
fjorårets årsmøte. Godt valg! 
 
Hilsen valgkomitéen,  
ved Eivind Flobak, Ingrid Hundvin, Erlend Sunde 

 
 
 
 
 



Valgkomitéens innstilling til styre: 
 
Leder 
Ågot Caroline Nilssen 
På valg 2025 
 
Nestleder 
Kristian Gjerding 
På valg 2024 
 
Styremedlemmer 
 
På valg 2025 
Randi E. Taxt 
Gunnar Karlsen 
Sebastian Menze 
 
På valg 2024 
Suong Vo 
Erik Faugstad 
Magnus Kvamme 
 
Møtende varamedlemmer 
 
På valg 2025 
Aleksander Vallestad 
På valg 2024 
Anne Hege Straume 

 
 
 
 
Sak 14 b) Valg av kontrollutvalg med leder, ett medlem og ett varamedlem 
 
Valgkomitéens innstilling til kontrollutvalg: 
 
Leder 
Ove Landro 
 
Medlemmer 
Henning Monsen 
 
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 
Erlend Sunde 
 
Medlemmer 
Tonje Heggren 
Ingrid Hundvin 
 
Varamedlem 
Eivind Flobak 
 
 
 
 


