
VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL STYRE I SØRKEDALEN RIDEKLUBB OSLO 2023

De av styrets medlemmer som fortsetter i 2023 er: 

1. Karianne Stub Aune (nestleder) (Elveli) 
2. Helene Hammerstad (Ringerike) 
3. Jennifer Manning (Ringerike) 
4. Hanne Kvalshaug – (Stubberud) valgt i 2022 for 2 år 
5. Jon Dugstad - Økonomiansvarlig – valgt i 2022 for 2 år
6. Anne Lene Hedmann Larsen

Følgende fratrer: Eli Gjørven (Leder)

Basert på behovet for nye medlemmer, er innstillingen til nytt styre som følger: 

1. Jennifer Manning (LEDER) (Ringerike) -  velges for 2 år 
2. Karianne Stub Aune (nestleder) (Elveli) – gjenvelges for 1 år
3. Helene Hammerstad (Ringerike) – gjenvelges for 1 år
4. Hanne Kvalshaug – (Stubberud) 
5. Anne Lene Hedemann Larsen – (Brenna) velges for 2 år 
6. Jon Dugstad (Elveli)

Vara : Fredrik Krogsbøl (Brenna) – (Brenna) velges for 2 år

2023 skal det også veldes et KONROLLUTVALG

Kontrollutvalget har følgende oppgaver:
a) Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og
overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak.
b) Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og
økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak,
bevilgninger og økonomiske rammer.
c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og 
avgi
en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta
regnskapsrevisjon, med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I så fall
skal utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov
engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner
nødvendig.
e) [Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks.]

Styrets innstilling til Kontrollutvalg 2021 er som følger:

1. Pia Bruh (Brenna) – gjenvelges for 1 år
2. Ole Magnus Karlsen – gjenvelges for 1 år
3. Arild Strøm Andersen (Vara) – gjenvelges for 1 år

Styrets innstilling til Valgkomite 2023 er som følger:

1. Ingrid Solberg – velges for 2 år
2. Inger Grosh – velges for 2 år


