Til Årsmøtet i Geilo Idrettslag 2019 innstilling fra Valgkomiteen
Valgkomiteen har bestått av:
Leder:
Nestleder:
Medlem:
Varamedlem:

Jan Koldal
Trine Prestsveen Gaustad
Einar Øyo

Valgkomiteens instruks er å finne forslag til kandidater som skal sikre at Geilo Idrettslag ivaretas og
utvikles i takt med klubbens intensjoner, retningslinjer og planer. I styret har man påvirkningskraft og
det skal være attraktive posisjoner. Prosessen har vært lang og grundig. Valgkomiteen mener at alle
som har hatt lyst, interesse og motivasjon til å engasjere seg, har hatt mulighet til dette.

Fremgangsmåte:
•
•
•
•
•
•
•

Utarbeidet grunnlagsdokument, arbeidsmetodikk og fremdriftsplan.
Forventning og sammensetnings dokument
Gruppene i GIL har blitt forespurt om forslag til kandidater, og også ønsket fokus/prosess
gjennom deres ledere.
Samtaler med styret og daglig leder
Valgkomiteen har søkt etter kandidater som har evne og vilje til å bidra, ikke minst engasjement.
Helheten er viktig, og vi har vært opptatt av å gi styret en bredde i kompetanse og erfaring.
Kjønnsfordeling er ivaretatt.
Fokus på barn og ungdom er vektlagt.

Prosess:
Valgkomiteen har jobbet kontinuerlig og startet arbeidet med første møte 26.09.18, og har i perioden
hatt 7 møter. Prosessen har vært lang og grundig. Vi har også jobbet langsiktig med fremtidige
kandidater.
Fremtiden for Geilo IL virker lys. Stor medlemsmasse, solid økonomi og høy aktivitet bekrefter dette.
Valgkomiteen har under prosessen opplevd at mange er engasjert og ønsker å ta del i utviklingen av
Geilo IL. Valgkomitéen har for kommende valg, hatt følgende antall kandidater som har blitt foreslått,
stilt seg til disposisjon og vurdert:
Herrer: 5 personer
Damer: 3 personer
Innstillingen gir en styresammensetning med faglig bredde, samt god kjennskap til lagets historie og
kultur. Valgkomiteen er sikker på at innstilte kandidater, sammen med øvrig medlemmer i
Hovedstyret vil ivareta og utvikle Geilo ILs rolle i lokalsamfunn og som idrettslag.

Habilitet:
Valgkomiteens behandling, vurdering og innstilling vedrørende mannlige kandidater har blitt foretatt
uten Valgkomiteens leder. Dette på grunn av inhabilitet.

Innstilling:
Valgkomiteens innstilling til Hovedstyret i Geilo Idrettslag
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1. varamedlem
2. varamedlem

Martin Korsnes
Reidar Aasheim
Thomas-Bernard Svidal
Tove Utengen
Inger-Brit Vindegg
Charlotte Fjeld Andersen
Even Grue Rygg

Ikke på valg
Stiller til valg for 2 år
Ikke på valg
Ikke på valg
Stiller til valg for 2 år
Stiller til valg for 2 år
Ikke på valg

Hovedstyrets innstilling til Kontrollkomite og Valgkomite:
Innstilling til Kontrollkomite i Geilo Idrettslag
Medlem
Medlem
1. Varamedlem
2. Varamedlem

Jan Einar Rebne
Tony Kjøl
Hanne Haatuft
Kristi Gullstein

Innstilling til Valgkomite i Geilo Idrettslag
Leder
Nestleder
Medlem
Varamedlem

Trine Prestsveen
Einar Øyo
Eirik Lia Ervik
Bodil Sjåstad

