
 

Valgkomiteens innstilling 2023 

Til Årsmøtet i Sverresborg håndball 16. mars 2023 

Valgkomiteens innstilling til Årsmøtet 2023 i Sverresborg Håndball 

I henhold til §15 pkt 10 i lov for Sverresborg 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 2023 er leder, ett nåværende styremedlem samt en vara på valg. Styret har i 2022 hatt 6 

medlemmer i tillegg til leder og nestleder.  

 

Følgende styremedlemmer er på valg i år:  

Simen Husby - Leder 

Aage Mattson - Dugnadsansvarlig 

Angelica Aashaug – (vara) Hallfordeling/kommunikasjon 

Bjørnulf Ellingsen - Organisasjonsansvarlig 

 

Styremedlemmer som ikke er på valg: 

Ingrid Ertshus Mathiesen - Nestleder 

May-Liz Flatholm - Arrangement og barnehåndball 

Åsmund Nyre - Økonomiansvarlig 

Richard Aase - vara 

 

Årets valgkomitee   

Fra 2022 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.  

Bernt Asle Arntsen (G2009) ble forspurt om å lede valgkomiteen, i tillegg er det praksis at lagene i 

Sverresborg Håndball stiller som medlemmer i valgkomiteen på rundgang. Denne gangen har turen 

kommet til lagledere i J2006, J2007 og J2010. 

Bernt Asle Arntsen (G2009) – 922 31 050 

Elin Ødegård (J2006) - 994 43 809 

Line Brolin (J2007) - 917 51 842 

Vibeke Ryggvik (J2010) - 996 19 988  



 

Valgkomiteens innstilling 2023 

Valgkomiteens arbeid:  

Vi har benyttet fb-siden for lagledere. 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. Det er viktig at støtteapparatet til de ulike 

lagene fungerer godt. Lagledere, trenere og andre formelle roller rundt lagene må fungere. Vi har 

vært i kontakt med mange av disse og forespurt om andre ressurspersoner rundt lagene som kunne 

være aktuelle for styreverv. 

Flere av dem som har blitt foreslått og kontaktet, er 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.  

Bjørnulf Ellingsen ble valgt på Årsmøtet 2020 og har til årsmøtet 2023 sittet i periode på 3 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. 

Valgkomiteen har fått kandidater til styremedlem og vara som er på valg. Dette er vi fornøyde med. 

Vi har imidlertid ikke lykkes med å få kandidat til styreledervervet. Dette har vært krevende. Det har 

vært forespurt eksisterende styremedlemmer, noe som vi mener er naturlig ut ifra at erfaring fra 

styrearbeid og fra klubben er en fordel. I tillegg er mange andre også forespurt.   

 

Valgkomiteens innstilling  

I henhold til §15, Årsmøtets oppgaver, pkt 10 valg, innstiller valgkomiteen følgende til pkt a og b:  

a) Kandidat som leder i Sverresborg håndball sitt styre. Velges for to år.  

Valgkomiteen har ikke lykkes i å få aktuell kandidat til dette vervet. 

 

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:  

Kristine Grøtte - Har jente 2013 
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Rådmann Hammers vei 2b 

7020 Trondheim 

tlf 480 16 509 

 

b3) Kandidat til Varamedlem. Velges for to år: 

Silje Thorsvik  -  Har jente 2010 og gutt 2012 i Sverresborg 

Havsteinlia 17 

7021 Trondheim 

Telf 975 07 965 

 

Årsmøtets vedtak:  

a) 
 

 
b1) 

 
b2) 

 
b3) 

 
 

 

Eventuelle kommentarer:  

 

 

 

 


