
Til årsmøtet i Aktiv Skøyteklubb, den 28. mars 2019 

Valgkomitéen har bestått av Nils Einar Aas, Cathrine Berntzen Nordhus, Marja Haartsen og Monika 

Risnes (varamedlem, fratrådt). 

Valgkomiteen kommer med følgende innstilling til årsmøtet: 

Styret: 

Leder  Velges for 2 år 

Nestleder Snorre Kverndokk Ikke på valg 

Styremedlem Steinar Hansen Ikke på valg 

Styremedlem  Sverre Vangen Gjenvalg, velges for 2 år 

Styremedlem Pål Gulliksen Ny, velges for 2 år 

Styremedlem Magnus Hagelund Ikke på valg 

Varamedlem Monika Risnes Ny, velges for 1 år 

 

Revisorer: 

Medlem Otto Dalberg Gjenvalg, velges for 1 år 

Medlem Stein Opdahl Gjenvalg, velges for 1 år 

 

Lovkomité: 

Leder Bjørn Pettersen Gjenvalg, velges for 1 år 

Medlem Heidi Støen Gjenvalg, velges for 1 år 

Medlem Dag Bjørnstad Gjenvalg, velges for 1 år 

 

Anleggsutvalg: 

Leder Henning Hagelund Ikke på valg 

Medlem Carl Erik Sando Gjenvalg, velges for 1 år 

 

På tross av at valgkomitéen startet sitt arbeid tidlig må vi med beklagelse meddele at vi ikke leverer 

en komplett innstilling. Vi har ikke lyktes med å kunne innstille en kandidat til ledervervet, og Jo 

Wiklund ønsker nå avløsning.  

Videre må vi informere om at innstillingen, i år som i fjor, heller ikke oppfyller kravene til 

representativitet mellom kjønnene ref. ASKs lover punkt II: TILLITSVALGTE OG ANSATTE § 5 

Kjønnsfordeling. Denne bestemmelsen er utledet fra NIFs lovnorm. Valgkomiteen har aktivt forsøkt å 

rekruttere flere kvalifiserte kvinner, men må konstatere at vi dessverre ikke har lykkes med dette i 

tilstrekkelig grad.  

I følge § 19 er det slik at medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av 

valgkomiteen. Valgkomitéens varamedlem, Monika Risnes, trådte ut i det øyeblikk hun selv ble 

valgbar som varamedlem til styret.  

´Valgkomitéen oppfordrer medlemmene til å melde seg til verv frem mot årsmøtet. 

Valgkomitéen har forelagt innstillingen for Lovkomitéen for vurdering, og deres uttalelse ligger som 

vedlegg til denne innstillingen. 



Oslo, den 26. mars 2019 

 

 

Nils Einar Aas (sign.)     Cathrine Berntzen Nordhus (sign.) 

 

Marja Haartsen (sign.)      

 

Vedlegg: Lovkomitéens vurdering  



Vedlegg:  

Lovkomitéen har sett på saken, vi har også vært i kontakt med idrettskretsen, og har kommet til 

følgende:  

 

Om kjønnsfordelingen: 

Idrettskretsen kan pålegge klubben å oppfylle bestemmelsen, herunder å avholde ekstraordinært 

årsmøte. De kan, når det foreligger særlige forhold gi dispensasjon. Søknad om dispensasjon må 

være sendt innen 14 dager etter årsmøtet. Dispensasjon kan kun gis for en valgperiode av gangen. 

I fjor ble det søkt om dispensasjon, som ble innvilget. Det ble ikke krevd ekstraordinært årsmøte. 

Søknad fra klubben beskrev arbeidet som var gjort av valgkomiteen og fordelingen av 

medlemsmassen på alder og kjønn. Medlemstallet pr. 31.12.2017, ble lagt til grunn var da 40 kvinner 

over 15 år av totalt 228 medlemmer.  

Vi antar samme prosedyre kan følges i år, men det er ikke noen automatikk i at dispensasjon blir gitt, 

eller at det ikke blir krevd ekstraordinært årsmøte.  

 

Om valg av leder, hvis man etter å ha offentliggjort innstillingen fortsatt ikke har noen kandidat på 

årsmøtet: 

Avtroppende leder kan ikke tvinges til å fortsette.  

Nestleder kan fungere til evt. ekstraordinært årsmøte.  

 

 

 

 


