
 
 

Sak 10 - Valg 
 
 

Følgende personer er på valg 2020:  
 

 
Verv 

 
Navn 

 
Klubb 

 
Periode 

 
På valg 

 Leder   Ola Alme  Hernes  2019-2020 På valg. Ønsker ikke 
gjenvalg.  

 Nestleder   Anne Dorte Carlson   Trysilgutten 2019-2021 Forutsettes at et velges 
ny nestleder dersom 
Anne D. Carlson tar på 
som leder.   

 Sekretær   Sara Sundli  Stor.Elvdal   2019-2021  

Styremedlem  Bente Bredalen   Åsnes  2019-2020 På valg. Kan ta 
gjenvalg 

Styremedlem  Jon Anders Lien Mjøsski 2019-2021  

 Utøvers rep  Ikke valgt  
  

  Ikke aktuelt 

   

Vara   Anja Holmøy Aamold  Trysilgutten 2019-2020  På valg. Ønsker ikke 
gjenvalg 

Vara        

  

Revisor   Stig Aldor Vennestrøm  2019-2021  

Revisor  Mathias Neråsen   2018-2020   På valg. Kan ta 
gjenvalg.  

   

Valgkomite   Trond Ole Myrvold  2018-2020  På valg. Ønsker ikke 
gjenvalg.  

Valgkomite   Thomas Syljeset  2019-2021  

 
 

Valgkomitèens innstilling:  
 

1. Leder: 
Ola Alme ønsker ikke gjenvalg som leder.  
Anne Dorte Carlson har sagt seg villig til å ta over som leder, og er eneste kandidat som 
er villig til å ta på seg jobben. Det forutsettes at det velges ny nestleder dersom Anne D. 
Carlson skal ta på seg funksjonen som leder.  
 
Valgkomitèens innstilling:  
Anne Dorte Carlson velges som leder for ett år.  
 
 

2. Nestleder:  
Valgkomitèen har ikke lyktes å finne ny nestleder når sakspapirene sendes ut for 
kretstinget. Det jobbes med å finne ny nestleder fram til kretstinget.  



 
 

 
 

3. Styremedlem: 
Bente Bredalen har sagt seg villig til å ta gjenvalg for 2 nye år.  
Valgkomitèen ser det som formålstjenelig med varamedlem med aktiv utøver i yngre 
klasser. Det jobbes med å finne alternativ kandidat til styremedlem fram til kretstinget.  
 
Valgkomitèens innstilling:  
 

4. Varamedlem: 
Anja Holmøy Aamold har frasagt seg sitt verv.  
Valgkomitèen har ikke lyktes å finne ny nestleder når sakspapirene sendes ut for 
kretstinget. Det jobbes med å finne nytt varamedlem fram til kretstinget.  
 
 

5. Revisor: 
Mathias Neråsen har sagt seg villig til å på seg oppgaven som revisor for 2 nye år.  
 
Valgkomitèens innstilling:  
Mathias Neråsen velges som revisor for 2 nye år.  
 
 

6. Medlem av valgkomitè: 
Valgkomitèen har ikke lyktes å finne nytt medlem av valgkomite når sakspapirene 
sendes ut for kretstinget. Det jobbes med å finne nytt medlem av valgkomitè fram til 
kretstinget.  
 
 
Vedtak:  
Leder: 
Nestleder:     
Styremedlem:   
Varamedlem:   
Revisor:    
Medlem valgkomitè:   
 
 
 


