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Sak 10. a) Valg av kandidater til styreverv  
for toårsperioder fra og med 2021 
 

Forslagsstillere 

Caroline Harvengt, Eivind Flobak, Erik Løvby 

 

Bakgrunn 

Bergen Klatreklubb har i dag et styre bestående av leder, nestleder, 6 styremedlemmer og 2 
varamedlemmer. I praksis fungerer alle representanter som fullverdige styremedlemmer, hvilket 
utgjør et aktivt styre bestående av 10 representanter.  

Representantene velges for ett år ad gangen, hvilket gjør at alle styreverv stilles til valg hvert 
årsmøte. Denne ordningen har følgende konsekvenser: 

•   Kandidater går inn i styreverv med et ettårsperspektiv 
•   Valgkomiteen har et stort arbeid med å undersøke alle ti representanters motivasjon for 

videre verv 
•   Valgkomiteen risikerer å måtte rekruttere et stort antall kandidater hvis mange 

representanter velger å ikke stille til gjenvalg samtidig 
•   Styret risikerer en stor utskiftning av representanter som kan påvirke kontinuiteten i 

styrets arbeid negativt 
 

Et alternativ er å innstille kandidater i styreverv for toårsperioder. Dette kan sikre større stabilitet i 
styrets arbeid over tid og gi større forutsigbarhet for valgkomiteens arbeid. Med vedtak av dette 
forslaget vil det fra og med årsmøtet 2022 være fem representanter som stiller på valg. 

Styrets representanter kan trekke seg fra sine verv frivillig før hvert årsmøte hvis de måtte ønske 
det. Dette må den enkelte representant selv informere valgkomiteen om skriftlig slik at 
valgkomite kan innstille ny kandidat før årsmøtet. I slike tilfellet innstiller valgkomité ny person til 
å tre inn i vervet for det resterende året. Årsmøtet må velge en ny kandidat inn i vervet for det 
resterende året.  

Som en spesiell ordning for årsmøtet 2021 fremmer valgkomiteen to alternativer for innstilling:  

(1)   5 toårsverv og 5 ettårsverv 
(2)   10 ettårsverv likt tidligere år  

 
I alternativ 1 innstilles leder for toårsverv, nestleder for ettårsverv, og fire styrekandidater, 
herunder styremedlemmer og vara, innstilles for toårsverv. De resterende 4 styrekandidatene 
innstilles for ettårsverv. Dette for å sikre at årsmøtet 2022 velger inn fem representanter for 
toårsperiode, og de resterende fem representantene da stilles på valg året etter, 2023. 



Årsmøte 2021 
 
Hvis dette forslaget vedtas, vil alternativ 1 stemmes over av årsmøtet 2021. Hvis dette forslaget 
ikke vedtas, vil alternativ 2 stemmes over av årsmøtet 2021 

 

Forslag til vedtak 

Årsmøtet i 2021 stemmer over fem styreverv for ett år, og fem styreverv for to år. Årsmøtet vedtar 
at styreverv heretter innstilles for toårsverv som hovedregel. 


