Innstilling fra valgkomiteen 2019
Innstilling til valg og redegjørelse for arbeidene i valgkomite for årsmøte 2019 i Langhus AIL.

Valgkomiteens medlemmer
Valgkomiteen har bestått av Jan Erik Andersen, Ingar Bergquist og Lars Nordseng
Ole Løfsnes var leder i valgkomiteen, men trakk seg ut for å kunne stille til valg. Lars
Nordseng ble i januar 2019 kontaktet av styret i Langhus AIL og sa seg villig til å bistå i
komiteens arbeid med å få på plass kandidater for kommende periode.

Valgkomiteens arbeid
Valgkomiteen har vært i kontakt med eksisterende styre, gruppeledere i Langhus AILs
forskjellige grupper og andre personer valgkomiteen har funnet som relevante for å finne
gode kandidater til de forskjellige tillitsvervene.

Innstilling for valg
Styreverv
Leder (2019-2020)
Engasjementet rundt hvem som skal være leder er stort og meningene er mange.
Valgkomiteen har derfor kommet frem til to kandidater og ber årsmøte stemme og velge
mellom disse. Valgkomiteen har ingen preferanser om hvem som bør vel
Kandidat 1 Bjørn Hansen
Kandidat 2 Anne-Kirsti Brattlie
Nestleder (2019-?)
Valgkomiteen kjenner ikke til om denne velges for ett eller to år, og ber årsmøtet avklare
dette før avstemning.
Kandidat 1 Ole Løfsnes
Kasserer (2020-?)
Valgkomiteen kjenner ikke til om denne velges for ett eller to år, og ber årsmøtet avklare
dette før avstemning.
Kandidat 1 Kari Andersen
Varamedlem 1 (2020-?)
Valgkomiteen kjenner ikke til om denne velges for ett eller to år, og ber årsmøtet avklare
dette før avstemning.
Kandidat 1 Jan Sporstøl

Varamedlem 2 (2020-?)
Valgkomiteen kjenner ikke til om denne velges for ett eller to år, og ber årsmøtet avklare
dette før avstemning.
Kandidat 1 Inger Beate Herland
Styremedlem gruppeleder Basket
Gruppeleder meldes inn fra årsmøtet i gruppa og er ikke kontaktet av valgkomiteen.
Valgkomiteen kjenner ikke medlemsmassen i gruppa, men antar at denne er tilstrekkelig stor
til at gruppelederen sitter i styret i hovedlaget.
Styremedlem gruppeleder Turn
Gruppeleder meldes inn fra årsmøtet i gruppa og er ikke kontaktet av valgkomiteen.
Valgkomiteen kjenner ikke medlemsmassen i gruppa, men antar at denne er tilstrekkelig stor
til at gruppelederen sitter i styret i hovedlaget.
Styremedlem gruppeleder Bordtennis
Gruppeleder meldes inn fra årsmøtet i gruppa og er ikke kontaktet av valgkomiteen.
Valgkomiteen kjenner ikke medlemsmassen i gruppa, men antar at denne er ikke tilstrekkelig
stor til at gruppelederen sitter i styret i hovedlaget.
Styremedlem gruppeleder Allidretten
Gruppeleder meldes inn fra årsmøtet i gruppa og er ikke kontaktet av valgkomiteen.
Valgkomiteen kjenner ikke medlemsmassen i gruppa, men antar at denne er tilstrekkelig stor
til at gruppelederen sitter i styret i hovedlaget.

Revisorer
Revisor 1 (regnskap, årsberetning etc. 2019)
Kandidat 1 Pål Dyrseth
Valgkomiteen har ikke vært i kontakt med kandidaten, men har innstilt han på tilbakemelding
fra det sittende styret at han stiller som kandidat.
Revisor 2 (regnskap, årsberetning etc. 2019)
Kandidat 1 Espen Relbo

Valgkomite 2020
Valgkomiteen 2019 kar ikke lyktes i arbeidet med å fremskaffe kandidater for ny valgkomite
og de eksistenser medlemmene i valgkomiteen ønsker ikke å stille i neste års valgkomite.
Dersom det er i henhold til regler og vedtekter anbefales det at årsmøtet gir nytt styre
mandat til å finne valgkomite for 2020. Det anbefales at styret gis en frist til 1. november
2019 med å etablere dette.

Annet
Dersom Ole Løfsnes velges som nestleder kjenner ikke valgkomiteen til hvordan arbeidet i
allidretten organiseres. Ole har forklart at allidretten har et gruppestyre som vil håndtere
dette.
For årsmøtet 2020 anbefaler vi at styret fremskaffer liste over alle verv som skal behandles i
god tid. Vi foreslår innen 1. november 2019.03.20
Norges idrettsforbund har retningslinjer og maler for valgkomiteens arbeid, disse er ikke
benyttet i 2019. Vi anbefaler at valgkomiteen for 2020 arbeider ut i fra disse.
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