
 

 

ÅRSMØTET I FOTBALLGRUPPA 2015 - VALGKOMITEENS INNSTILLING 
 

1. Sammensetning. 

Valgkomiteen har bestått av Magne Mellom Enoksen og Hege Beate Larsen 
 

2. Valgkomiteens arbeid. 

Valgkomiteen fikk skriftlig orientering om behov for i alt 4 kandidater og har hatt jevnlig dialog om 
dette. De har vært i kontakt med en rekke personer basert på lister fra forrige valgkomite samt 
anbefalinger fra personer både i og utenfor Fotballstyret. Mona Stormo Andersen har også oversendt 
en liste over potensielle kandidater fra de ulike årgangene.  
 

3. Valgkomiteens oppdrag 
Valgkomiteen fikk beskjed om at Styret trengte personer som kunne ivareta rollene som 
Informasjonsansvarlig, Putteskoleansvarlig, Fair Play ansvarlig samt Styreleder. Komiteen fikk ingen 
føring fra Styret angående kjønn på nye styremedlemmer. Det har vært viktig for Valgkomiteen å finne 
engasjerte og motiverte personer som kan passe i de enkelte rollene. Imidlertid har ingen av 
kandidatene ytret ønske om å tre inn i Styreleder funksjonen. 
 

Følgende går ut: 
- Jan Takman 
- Lisl Hagelberg 
- Tom Skjøllingstad 
- Jørn Wibe 

 

Følgende trer inn: 

- Marianne Clemetsen (forslag Putteskoleansvarlig) 
- May Lene Glomsrud (forslag Informasjonsansvarlig) 
- Ståle Skoglund 
- Andreas Carlsson 

 

Følgende fortsetter i styret: 
- Mona Stormo Andersen 
- Morten Hilstad 
- Steffen Burger 
- Petter Franck 
- Vidar Løkka 
- Axel Schiøtz 

 

4. Valgkomiteens forslag til 
styresammensetning: 
Valgkomiteen innstiller Mona Stormo Andersen 
som styrets leder for perioden 2016 – 2017. For 
øvrig fylles de enkelte funksjonene i listen med 
de beste kandidatene basert på den enkeltes 
styremedlems ønsker og tidligere erfaring i 
Fotballstyret. 

 
5. Valgkomiteens anbefaling til  

neste års kandidatutvelgelse 
Valgkomiteen anbefaler at Styret sender ut 
informasjon til hvert årstrinn om å fremme en 
styrekandidat fra henholdsvis jente- og guttelag 
pr. årstrinn. Dette ble gjort denne høsten og ser 
ut til å være en rekrutteringsmetode som 
fungerer.  
I tillegg har Valgkomiteen liste over kandidater 
som ikke kunne stille til valg dette året, men har 
sagt seg villig til å stå på liste i fremtiden.  

Funksjon 

Leder 

Økonomiansvarlig 

Anleggsansvarlig (nestleder i styret) 

Putteskoleansvarlig 

Sportslig leder 

Arrangement ansvarlig 

Fair Play ansvarlig 

Informasjonsansvarlig 

Markedsansvarlig 

Materialforvalter 


