
GENERALFORSAMLING I SØRKEDALEN RIDEKLUBB OSLO, 9. mars 2016. 

 

Valgkomitéen har som oppgave å legge frem forslag til nytt styre på generalforsamlingen i 9. 

mars 2016. Valgkomiteen innstiller for årsmøtet at styret også for 2016 består av 8 ordinære 

medlemmer, inklusive styreleder, samt ett varamedlem.  

 

Innstilling fra Valgkomiteen: 

Det er bragt Valgkomiteen i erfaring at det sittende styret har fungert godt, men at flere av 

medlemmene, inklusive leder, har sittet sin periode ut og ikke har anledning til å stille til 

gjenvalg. Valgkomiteen har arbeidet deretter og innstilingen er basert på følgende; 

 

- Klubbens økonomi må ansees som god og det er brakt Valgkomiteen i erfaring at 

styret må ha medlemmer med innsikt i budsjett og regnskap, samt et profesjonalisert 

forhold til rollen som regnskaps-, og økonomiansvarlig. Valgkomiteens innstilling er 

derfor basert på at årsmøtet vedtar at Helen Sterud fakturerer klubben for sine timer 

som økonomiansvarlig.  

 

Følgende styremedlemmer ble i 2015 valgt for 2 år og har ett år igjen av sin periode: 

Trude Myklebust (nestleder) (NRG) 

Lena Kristoffersen (Elveli) 

Pia Bruhn (varamedlem) (Brenna) 

 

Følgende styremedlemmer ble i 2014 valgt for 2 år, og er ferdig med sin periode: 

Eli Gjørven (styreleder) (Stubberud) – ikke på gjenvalg 

Line Lorentzen (Brenna) – ikke på gjenvalg 

Nina Croff Marthinsen (Hosle) – ikke på gjenvalg 

Anne Grete Jørgensen (Elveli) – til gjenvalg 

Helene Hammerstad (NRG) –til gjenvalg 

Trine Haaland (Stubberud) – stiller sin plass til disposisjon 

 

Valgkomiteen har erfart at klubbens medlemmer stiller seg positive til å bidra som 

styremedlemmer, men at posisjonen som styrets leder ikke er like ettertraktet. Valgkomiteen 

har derfor valgt å innstille fra egne rekker, selv om dette medfører en utskiftning i komiteen. 

 

Valgkomiteens innstilling er som følger; 

1. Marthe Løberg, leder (Brenna) – for 2 år 

2. Trude Myklebust, nestleder (NRG) – for 1 år 

3. Helene Hammerstad (Ringerike) – for 2 år 

4. Inger Nymoen (Brenna) – for 2 år 

5. Anne Grete Jørgensen (Elveli) – for 1 år 

6. Lena Kristoffersen (Elveli) – for 1 år 

7. Kristoffer Gulsvik (Hosle) – for 2 år 

8. Ellen Karina Horn, ungdomsrepresentant (NRG) – for 1 år 

Pia Bruhn (varamedlem) (Brenna) – for 1 år 

 

Videre har Valgkomiteen ønske om at årsmøtet velger nye medlemmer til Valgkomiteen. 

 

På vegne av Valgkomiteen, 

 

Kristin Høst Grønvold og Marthe Løberg 


