Valgkomitéen i NISK sin innstilling til styre og utvalg i 2018
Status for styre ved RS 2018.
Funksjon

Navn

Status RS 2018

Velges for periode

Leder

Tore Salvesen

Ikke på valg

2017/2 år

Nestleder

Lene Moen

På valg

2016/2 år

Forretningsfører

Jan Erling Sperre

På valg

2016/2 år

Jakt og trening

Arthur Aune

Ikke på valg

2017/2 år

Utstilling

Eldri Kjørren

På valg

2016/2 år

Avlsrådsleder

På valg

Vara 1

Christell Seljesether

På valg

2016/1 år

Vara 2

Aleksander Eid

På valg

2016/1 år

Revisor

Anders Flesberg

På valg

2016/2 år

Vara revisor

Håvard Vinsrygg

Ikke på valg

2017/2 år

Valgkomiteen fikk frem mot RS 2018 en stor utfordring. Alle styremedlemmer på valg takket
i utgangspunktet nei til gjenvalg. Bakgrunnen for dette var sammensatt, men flere oppga
slitasje og arbeidsforholdene i styret som begrunnelse. Det har derfor vært en betydelig kabal
for å få på plass et nytt og kompetent styre.
Ved fristens utløp hadde valgkomiteen mottatt følgende lovlig foreslåtte kandidater:
Anders Fledsberg – foreslått som styremedlem av avdeling 7
Valgkomiteen fikk også enkelte tips om navn fra enkeltmedlemmer uten at dette kan anses
som foreslåtte kandidater etter gjeldende lover.
Valgkomiteen har derfor i hovedsak jobbet på egenhånd for å finne kandidater til styret og har
vært i kontakt med en lang rekke kandidater for å komme frem til et forslag til et komplett
styre med etter det vi kan forstå kompetente kandidater.
I forslaget er det lagt til grunn at Tore Salvesen som sittende leder velger å trekke seg. Tore
Salvesen ga uttrykk for at han i utgangspunktet ville fullføre sin funksjonstid for å ikke skape

en ytterligere belastning. Han ønsket imidlertid heller ikke å stå i veien for en helhetlig kabal
og har tatt valget om å trekke seg for å bidra til en helhetlig løsning.

Valgkomiteens innstilling:
Funksjon

Navn

Innstilling

Periode

Leder

Knut Reed

Foreslås valgt uten motkandidat

2 år

Nestleder

Lene Moen

Foreslås valgt uten motkandidat

1 år

Styremedlem
økonomi

Anders Fledsberg

Foreslås valgt uten motkandidat

2 år

Styremedlem
utstilling

Nina Hordnes

Foreslås valgt uten motkandidat

2 år

Styremedlem
avlsråd

Tor Hartvig
Bondø

Foreslås valgt uten motkandidat

1 år

Vara

Tor Westrum

Foreslås valgt uten motkandidat

1 år

Vara

Knut Mathias
Barkall

Foreslå valgt uten motkandidat

1 år

Revisor

Håvard Vinsrygg

Foreslås valgt uten motkandidat

2 år

Valgkomiteen har etter vårt syn funnet gode kandidater med ulik bakgrunn og erfaring. Vi har
lagt vekt på å få med noen med erfaring fra styret og har derfor gått en ekstra runde med alle
som var en del av styret i 2017. Vi har slik vi vurderer det nå en god balanse og har både
ivaretatt kontinuitet i styret og samtidig fått en fornyelse med nye kandidater.
Med så stor utskifting i styret har valgkomiteen, med støtte i dagens lover, tilpasset
funksjonstiden for styremedlemmer for ikke å komme i en situasjon hvor alle skiftes ut på
nytt om 2 år.
Valgkomiteen vil på det sterkeste oppfordre RS til å akseptere innstillingen for å bidra til at
NISK får på plass et styre som kan bringe klubben fremover og beklager at vi ikke klarte å ha
innstillingen på plass ved fristen for utsending av dokumenter til RS.
24.04.18
Valgkomiteen oversender med dette en redigert innstilling hvor det er foreslått en ny kandidat
for rollen som styremedlem/leder for avlsrådet.
Bakgrunnen for den redigerte innstillingen er at foreslått kandidat til rollen valgte å trekke seg
etter at styrets leder i en e-post til valgkomiteen fremsatte reaksjoner på valgkomiteens
innstilling.
Mvh
Jørn Presterudstuen
Leder for valgkomiteen

Valgkomite:
NB! Valgkomite foreslås av styret og status under er slik den ble besluttet ved RS 2017

Funksjon

Navn

Status RS 2018

Velges for periode

Leder

Jørn Presterdstuen

På valg

2016/2 år

Medlem

Mette Dale Bjørklund Ikke på valg

2017/2 år

Medlem

Per Kyrre Hall

Ikke på valg

2017/2 år

Vara

Knut Steinar Skiple

På valg

2016/1 år

Funksjon

Navn

Innstilling

Periode

Medlem

2 år

Medlem

2 år

Vara

1 år

