Til Årsmøtet i Sverresborg håndball 30. mars 2022

Valgkomiteens innstilling til Årsmøtet 2022 i Sverresborg IF Håndball
I henhold til §15 pkt 10 i lov for Sverresborg IF Håndball skal årsmøtet velge leder, nestleder, 5
styremedlemmer og en vararepresentant til styret. Leder og nestleder velges enkeltvis mens øvrige
styremedlemmer velges samlet.
Til Årsmøtet 2022 er nestleder og tre nåværende styremedlemer på valg. Leder er ikke på valg i år.
Styret har i 2021 hatt 5 medlemmer i tillegg til leder og nestleder.

Følgende styremedlemmer er på valg i år:
Kjersti Krogh, (nestleder). Tidligere J08, har ikke lengre barn i klubben.
Vibecke Melhus, Tidligere J06, har ikke lengre barn i klubben.
Marit Baardsgaard, tidligere tilknyttet herrelaget
Bjørnulf Ellingsen, J09

Styremedlemmer som ikke er på valg:
Simen Husby, leder, J09 og J13
Angelica Aashaug, damelaget
Aage Mattson, J07

Vara:
Det er ikke en fungerende vara for styret. Aage Mattson som ble valgt som vara ved årsmøtet i 2021,
rykket opp til fast medlem i styret da valgt medlem Tove Karin Helmersen trakk seg i løpet av
perioden.

Valgkomiteen har i år bestått av
Fra 2021 ble det valgt inn medlemmer i valgkomiteen som ikke var utgående styremedlemmer
samme vår. Utgående styremedlemmer er ofte foreldre som ikke lengre har barn i klubben, og dette
gjør det vanskeligere å utføre vervet i valgkomiteen. I tillegg til May-Liz, som både har vært i styret
tidligere, og fremdeles har barn i klubben, ble derfor to andre som ikke har sittet i styret tidligere,
men har barn i klubben valgt inn. Dette ga følgende valgkomite for 2022:
May-Liz Flatholm, gikk ut av styret i 2020, deltok i valgkomiteen i 2021 sammen med de andre som
gikk ut av styret i 2020. Har spillende barn J2010 og J2006.
Bernt Asle Arntsen, har spillende barn G2009. Bernt.a.arntsen@ntnu.no//92231050
Åsmund Ahlmann Nyre, har spillende barn på J2009, aasmund@nyrepost.com//92442422
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Både May-Liz Flatholm og Åsmund Ahlmann Nyre har underveis trukket seg fra
valgkomiteen. Ny leder for valgkomiteen er Bernt Asle Arntsen.

Valgkomiteens arbeid:
Bjørnulf Ellingsen ble valgt på Årsmøtet 2020 og har til årsmøtet 2022 sittet i periode på 2 år. Han er
spurt om å sitte lengre, og har sagt seg villig til å fortsette som organisasjonsansvarlig i ett år til.
Valgkomiteen innstiller på at han velges for en ny periode på ett år. Det er stor utskifting i styret
dette året, og ingen andre som har sittet i flere perioder. Han har hatt en viktig og allsidig rolle i
inneværende periode. Vi ser det som ønskelig for kontinuitet at han fortsetter, selv om dette blir for
bare ett år til.
Før videre rekruttering sitter vi da med et gjenværende styre bestående fire personer: tre menn og
en kvinne. Styret skal opp i et styre på sju/åtte personer og ett varamedlem. I henhold til §5 skal
sammensetningen skal være forholdsmessig til kjønnsfordelingen i medlemsmassen og med minst to
personer av hvert kjønn. Vi trenger en nestleder, to/tre nye faste medlemmer og en vara. To eller tre
av de faste til styret bør være kvinner.
Vi har benyttet fb-siden for lagledere og bedt lagledere dele på sine respektive lags sider, da vi mener
det er viktig at alle har mulighet til å melde seg selv som kandidat, eller anbefale ressurser i laget som
vi som valgkomite ikke kjenner til eller tenker på som ressurs i denne sammenhengen. Dette har ikke
ført til noen direkte henvendelser til valgkomiteen, men det har ført til at noen av de vi har
kontaktet, har hatt kjennskap til at prosessen pågikk.
Vi har totalt vært i kontakt med veldig mange kandidater. Flere av dem som har blitt foreslått og
kontaktet, er i år opptatt på andre hold, men kan være aktuelle å spørre igjen på et senere tidspunkt.
Det er bra. Vi har dessverre få guttelag i Sverresborg nå. I rekruttering til styremedlemmer merker vi
godt at vi mangler flere lag med strategiske årskull, noe som beklageligvis gir seg utslag i manglende
representativitet i styret.
Valgkomiteen takker for tips til kandidater som har kommet fra lagledere og foreldre vi har snakket
med i denne prosessen, - og vi takker for positiv innstilling til de som nå står som kandidater i
valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteens innstilling
I henhold til §15, Årsmøtets oppgaver, pkt 10 valg, innstiller valgkomiteen følgende til pkt a og b:
a) Kandidat som nestleder i Sverresborg håndball sitt styre. Velges for to år.
Ingrid Ertshus Mathisen. Har jente 2009
Tlf 90918277
Fagerliveien 32D, 7020 Trondheim
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b) Kandidater til faste styremedlemmer.
Jfr loven: «Idrettslaget kan velge om styremedlemmer skal velges for ett eller to år av gangen.» Normalt velges
styremedlemmer i Sverresborg Håndball for to år av gangen. Valgkomiteen ber om at vi deler opp dette for kandidatene
som er innstilt i år:

b1) Velges for ett ekstra år:
Bjørnulf Ellingsen

b2) Velges for to år:
Åsmund Ahlmann Nyre. Har jente 2009
Fagerliveien 25A, 7020 Trondheim
aasmund@nyrepost.com
tlf 92442422
(Kandidaten er villig til å ta på seg oppgaven som økonomiansvarlig om det er ønskelig)

May-Liz Flatholm. Har jente 2006 og 2010
Breisynveien 11, 7021 Trondheim
mayliz.flatholm@gmail.com
Telf 47089566

b3) Kandidat til Varamedlem. Velges for to år:
Richard Aase. Har jente 2015 (er økonomiansvarlig for 2j/g2015 nå)
Bøkmansveien 9a
tlf 46444779
richard-aase@hotmail.com
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Årsmøtets vedtak:
a)

b1)

b2)

b3)

Eventuelle kommentarer:
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