
 

 

 

 

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 14.03.2022 

På årsmøte i Nordnes IL den 15. mars 2021 ble følgende personer valgt til valgkomite:   

• Leder: Ivan Østvik 

• Medlem: Geir Romslo 

• Medlem: Kjersti Helle 

• Varamedlem: Øystein Grønlund Bekken 

Etter Lov for Nordnes IL § 22 skal valgkomiteen legge frem innstilling på kandidater til alle 

tillitsverv bortsett fra ny valgkomité. 

Etter § 16 punkt 14 a) skal hovedstyret bestå av leder, nestleder og fem styremedlemmer 

(kasserer, medlemsansvarlig, leder for fotballstyret barn og ungdom, leder for fotballstyret 

senior og leder for håndballstyret) samt to varamedlemmer. Videre skal det etter § 16 punkt 

14 b) velges et kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem. 

På denne bakgrunnen innstiller valgkomiteen følgende personer til hovedstyret, med 

valgperiode i parentes: 

• Leder: Gisle Nygård (1 år) 

• Nestleder: Svein Erik Lund (Ikke på valg) 

• Kasserer: Erkan Mutlu (Ikke på valg) 

• Varamedlem 1: Kristin Von Streng – ikke på valg 

• Varamedlem 2: Taral Zahl Jensen (1 år) 

• Styremedlem med medlemsansvar: Stine Steinsbø (1 år) 

• Gruppeleder BU fotball: Elisabeth Mjøs – ikke på valg 

• Gruppeleder BU håndball: Maria Prestmo (1 år) 

• Gruppeleder senior fotball: Morten Dahl Sæbjørnsen – ikke på valg 

  



Ansvarlig for kommunikasjon og nettsider:  

• Ingvild Strøm Hansen (2 år) 

Ansvarlig for Krutthuset:  

• Lars Petter Lillelid (1 år)  

Ansvarlig for Nordneshytten: 

• Randi Pedersen (1 år) 

Hovedstyrets forslag til nytt styremedlem i Stiftelsen Nordneshallen som erstatning for Inge 

Mundal:  

• Svein Erik Lund – 2 år 

• Leder/nestleder i hovedstyret har også møterett i styret til stiftelsen Nordneshallen 

Kontrollkomiteen: 

På denne bakgrunnen innstiller valgkomiteen følgende personer til kontrollutvalg, med 

valgperiode i parentes: 

• Leder: Maria Vea Lund – ikke på valg 

• Cecilie Osmundsvåg (2 år) 

• Vara: Kristine Herrebrøden – ikke på valg 

 

Valgkomiteen 

 

_______________                                ____________                          _____________   

Ivan Østvik (leder)     Kjersti Helle     Geir Romslo 


