
 

 

ÅRSMØTET I FOTBALLGRUPPA 2016 - VALGKOMITEENS INNSTILLING 
 

1. Valgkomiteens sammensetning. 

Valgkomiteen har bestått av Liesl Hagelberg, Tom Skjølingstad og Jørn Wibe 
 
 

2. Valgkomiteens oppdrag 

Valgkomiteen fikk beskjed om at fotballstyret for kommende periode var fulltallig og at behovet for 
rekruttering av nye frivillige ressurser primært var knyttet til: 
 

 Sportslig utvalg (SU) 

 Nyopprettet cupstyre for 3v3 Cup og Bilia Cup.  
 
 

3. Valgkomiteens arbeid  

Valgkomiteen har i flere omganger formidelt 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. Valgkomiteen har også fulgt opp fjorårets valgkomitee med 
tanke på kandidater som stod på liste fra fjorårets rekrutteringsarbeid.    
 

 Epost direkte til alle aktives foresatte/aktive voksne i fotballgruppa 

 Fotballgruppas hjemmeside 

 Fotballgruppas Facebookside 

 Fotballgruppas lagledere 
 
 

4. Valgkomiteens innstilling - SU 

Utgående medlem – SU 

 Yngve Lunde 
 

Nytt medlem - SU 

 Hege Elise Blix Mortensen 
 
Sammensetning – SU 2017 

 Steffen Burger  

 Therese Bae  

 Bjørn Erik Arnesen  

 Hege Elise Blix Mortensen  

 Marianne Clemetsen (Oppstartsansvarlig) 

 Jonathan Ezeonwurie (hospiteringskoordinator ungdomsfotballen) 

 Bonaventure «Boni» Maruti (hospiteringskoordinator barnefotballen) 
 

 

5. Valgkomiteens innstilling - Cupstyret 

Nye medlemmer/sammensetning – Cupstyret 3v3 Cup/Bilia Cup 2017  

 Petter Franck 

 Solveig Trøstheim 

 Jan Helge Rød 

 Jens Mellquist 

 Jørn Wibe 
 

Av hensyn til planleggingen av årets cuper er cupstyret allerede operativt under ledelse av klubbens 
arrangementsansvarlig Petter Franck. 
 



 

 

6. Valgkomiteens innstilling - Fotballstyret 

Sammensetning – Fotballstyret 2017  

 Mona Stormo Andersen (2016 – 2017) 

 Petter Franck (2017) 

 Morten Hilstad (2016 – 2017) 

 Marianne Clemesten (2016 – 2017) 

 May Lene Glomsrud (2016 – 2017) 

 Ståle Skoglund (2016 – 2017) 

 Vidar Løkka (2017 – 2018) 

 Axel Schøitz (2017 – 2018) 

 Steffen Burger (Styrets representant fra sportslig utvalg) 

 

7. Valgkomiteens oppsummering 

For medlemmer av cupstyret er det hovedsakelig rekruttert fra tidligere deltagere av de 
årgangsbaserte cupstyrene for enten 3v3 cup eller Bilia Cup. Det er i tillegg til selve cupstyret 
rekruttert flere personer til tyngre oppgaver og utviklingsarbeid på tvers av cupene. Det ligger generelt 
mye kompetanse knyttet til arrangementsledelse i foreldregruppa OI Fotball, og valgkomiteens 
vurdering er at klubben bør søke å rekruttere fremtidig ressurser til cupstyret fra denne gruppa.  
 
Det er vært svært vanskelig å komme i kontakt med reelle kandidater til (SU), til tross for stort fokus i 
klubben generelt på SU’s arbeid, rolle og mandat. Det er behov for flere og nye ressurser til SU, og 
valgkomiteen oppfordrer fotballstyret til å fortsette arbeidet med å rekruttere flere frivillige ressurser til 
SU.   
 
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, 
spesielt knyttet til verv i fotballstyret og SU. 


