
 

 

ÅRSMØTET I FOTBALLGRUPPA 2017 - VALGKOMITEENS INNSTILLING 

1. Valgkomiteens sammensetning. 

Valgkomiteen har bestått av styret i fotballgruppa, da ingen av de avgåtte medlemmer fra i fjor hadde 
anledning.  
 

2. Valgkomiteens oppdrag 

Oppdraget bestod i å rekruttere nye frivillige ressurser primært knyttet til: 

• Styret 
Vervene som skulle fylles var anleggsansvarlig, cupansvarlig, fair playansvarlig og markedsansvarlig 

• Sportslig utvalg (SU) 
Det var behov for to nye medlemmer da Therese Bae avsluttet sitt verv etter mange år, og Hege Elise 
Blix Mortensen fristilles for å stille til valg i styret som cupansvarlig.  
 

3. Valgkomiteens arbeid  

Valgkomiteen via styret har i flere omganger formidlet ressursbehovet via klubbens kanaler (se liste 
nedenfor). Det er formidlet forventninger om at det fra hver årgang/lag nomineres en person som 
valgkomiteen kan kontakte i forhold til aktuelle verv.  

• Epost direkte til alle aktives foresatte/aktive voksne i fotballgruppa 

• Fotballgruppas Facebookside 

• Fotballgruppas lagledere 
 

4. Valgkomiteen ved styret sin innstilling – Sportslig utvalg  

Utgående medlem – SU 

• Therese Bae 

• Hege Elise Blix Mortensen 
 

Nytt medlem - SU 

• Tone Lofsberg Sørvik (se vedlegg for nærmere omtale) 

• Alexander Eid (se vedlegg for nærmere omtale) 
 

Sammensetning – SU 2017 

• Erik Foss (Sportslig leder) 

• Steffen Burger  

• Bjørn Erik Arnesen  

• Marianne Clemetsen (Oppstartsansvarlig) 

• Tone Lofsberg Sørvik 

• Alexander Eid 

• Jonathan Ezeonwurie (hospiteringskoordinator ungdomsfotballen) 

• Bonaventure «Boni» Maruti (hospiteringskoordinator barnefotballen) 
 



 

           

 

5. Valgkomiteen ved styret sin innstilling – Fotballstyret 

Utgående medlemmer: 

Petter Franck (cupansvarlig) 

Ståle Skoglund (anleggsansvarlig) 

May Lene Glomsrud (fair playansvarlig) 

Vidar Løkka (markedsansvarlig) 

Steffen Burger (Styrets representant fra sportslig utvalg) 

 

Nytt medlem: 

Hege Elise Blix Mortensen innstilles til rollen som cupansvarlig (se vedlegg for nærmere omtale) 

 

Sammensetning – Fotballstyret 2018  

• Mona Stormo Andersen (2018) (har sittet perioden 2016-2017) 

• Morten Hilstad (2018 – 2019) 

• Marianne Clemesten (2018) (har sittet perioden 2016 – 2017) 

• Axel Schøitz (1 år igjen av perioden) 

• Hege Elise Blix Mortensen (1 år) 

• Erik Foss (styrets representant fra sportslig utvalg. Er ikke på valg, men ansatt).  

 

6. Valgkomiteen ved styret sin oppsummering 

Det er vært svært vanskelig å komme i kontakt med reelle kandidater til styret. Det er behov for flere 
og nye ressurser samtidig som det kan være grunn til å vurdere om noen av vervene kan slås 
sammen. For eksempel kan materialansvaret og anleggsansvaret slås sammen da belastningen er 
relativt liten og ulik gjennom året. Det kan også være grunn til å se på om det er mulig å legge flere 
oppgaver til administrasjonen og sportslig leder.  

Generelt er inntrykket at det er utfordrende å komme i kontakt med aktuelle kandidater til verv på 
klubbnivå. Ordningen med bruk av årgangene som leverandør av kandidater bør også gjennomgås av 
fotballstyret, med mål om at valgkomiteen har en større gruppe aktuelle kandidater å jobbe mot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           

Vedlegg: Omtale av nye kandidater 

Ny kandidat til styret: Hege Elise Blix Mortensen innstilles til rollen som cupansvarlig 

Hege Elise Blix Mortensen er 45 år og kommer fra Tromsø. Hun har bodd i Oppegård i fem år. Av yrke 

er hun offiser og jobber i Luftforsvarsstaben på Rygge. Hun er gift og har to barn, en gutt på 7 år og en 

jente på 10 år som begge spiller fotball. Spilte litt fotball selv i barneårene og har nå avansert til 

Veterandamelaget til Oppegård.  

Hun har sittet to runder i 3v3 styret og hatt et år i SU.  Hun mener det er viktig for et fotballstyre å 

legge til rette for sportslig glede og motivere til frivillighetsarbeid. Sørge for forutsigbarhet og gode 

prosesser for aktiviteter, drift og inntektsgrunnlag. 

Ny kandidat til sportslig utvalg: Tone Lofsberg Sørvik 

Tone Lofsberg Sørvik er 45 år og oppvokst på Sofiemyr. Hun har spilt fotball i KIL som ungdom. 
Hun har 3 barn. Tvilling gutter 2005 og en gutt 2003. En G05 og en G03 spiller fotball i Oppegård i 
dag. Tvilling nr 2 er multihandikappet og krever en del ekstra i hverdagen. I den anledning har hun 
vært styremedlem HBF Akershus i 6 år (Handikappede barns Foreldreforening). De jobber med å 
gjøre hverdagen litt bedre for familier med forskjellige diagnoser. Hennes engasjement der avsluttes i 
Jan 2018. 
 
Etter å ha hatt verv som sosial ansvarlig for G03 i noen år ble hun lagleder for 3 år siden. De to første 

årene sammen med andre, det siste året har hun hatt rollen alene. G03 har vært en veldig god årgang 

med masse flotte gutter. Vi har hatt en meget engasjert foreldregruppe, med masse meninger. 

Dessverre har mange byttet klubb og sluttet av forskjellige årsaker. 

Tone har erfaring fra overgangen fra barn til ungdomsfotballen. Hennes motivasjon for et verv i SU er 

at hun ønsker å ta vare på ungdommen i klubben. Hun representerer også et lag som var de første 

som fikk ekstern trener, og har en del erfaring med det som kan bringes videre. 

Ny kandidat til sportslig utvalg: Alexander Eid 

Alexander Eid er 48 år. Samboer og jobber til daglig som programmerer i Cisco Systems. Han drev 

selv med idrett som ung, både fotball og alpint, etter hvert ble det alpint som var hovedaktivitet frem til 

han var 16 år. Hadde nok fortsatt lengre, hvis det ikke var for en skade som gjorde det umulig å 

fortsette. 

Har 2 barn som spiller fotball i Oppegård, en 12 åring og en 8 åring.  Karakteriserer seg selv som en 

ivrig fotballpappa, og forsøker å være tilstede på så mye som mulig av fotballen. Han fikk tidlig vervet 

som «Media Ansvarlig på Gutter 2006. Et verv han fortsatt har. 

Da minstemann skulle begynne med fotball meldte han seg som lagleder, et verv han fortsatt har. Han 

har også vært en ivrig pådriver for å forenkle rutinene under Bilia Cup, noe som først resulterte i en 

«rolle» som fotoansvarlig. Der lagde han nye rutiner for denne vakten. På fjorårets Bilia cup utviklet 

han et nytt registreringssystem der flere roller er integrert, noe som reduserer behov for en del vakter. 

Når det ble etterlyst kandidater til SU følte han at det var på tide å tilby seg også der. Skal man 

kritisere så må man også være villig til å bidra. Han har etter hvert fått god innsikt i hva som rører seg 

på fotballsiden i idrettslaget, og har et brennende engasjement for å bidra.  

 

 
 

 


