
 
 

Horten 10.02. 2022 

Valg av styremedlemmer 2022 
 

I flere år har styret ikke vært i stand til å finne medlemmer som kan danne en 
valgkomité og som i forkant av årsmøtene innstiller til viktige verv ihht. vedtektene.   

Vi mener at det bør stilles krav til valgkomiteens medlemmer og spesielt til komiteens 
leder: «de må kjenne vår organisasjon fra internt arbeid helst på flere områder». 

Vi har nå gjennom en årrekke brukt mange gode medarbeidere, som har gjort en god 
jobb, men som nå føler at de ikke lenger er aktuelle. Slik er det, etter det vi har hørt, i 
de fleste lag og foreninger. Det er vanskelig å skaffe nye frivillige. Som styreleder 
beklager jeg at det ikke er en uavhengig gruppe som fremmer forslag til styre, men 
styret selv.  

Vi greide i 2020 å gjennomføre årsmøtet før Korona-pandemien førte til mange 
restriksjoner, restriksjoner som gjorde de umulig i 2021 å gjennomføre en årsmøte 
med tilstedeværelse av medlemmer. Vi fremmet derfor i 2021 et forslag om at styre 
uten valg kunne bli sittende i ett ekstra år. Dette formidlet vi på e-post til 
medlemmene. Det kom ingen innvendinger fra medlemmene. Styret har behandlet 
innstillingen i møte den 10 februar 2022 og blitt enig og følgende: 

Styret er enstemmig i sin innstilling 

Det betyr i detalj følgende:      Neste valg 

Leder:   Bjørn Jakobsen, gjenvalg for 1 år  2023 
Sekretær:  Marit Pettersvold, gjenvalg for 2 år 2024 
Kasserer:  Erik Frønæs, gjenvalg 1 år  *)  2023  
Styremedlem:  Ali Behmanesh    2024 
Styremedlem  Mogens Ryvænge    2024 
Varamedlem  Elin Wilkin, gjenvalg for 1 år  2023 
Varamedlem  Arnfinn Røren, gjenvalg for 1år  2023 
 
*) etter eget ønske 

 
Styret ber også årsmøtet om fullmakt til å besette verv som ved evt. sykdom eller 
annet varig fravær blir stående ubesatt.  Arbeidsmengden tilsier at vi trenger flere 
medarbeidere. Vedtektene åpner for at vi kan ha mer enn 2 varamedlemmer. 
 
Arnfinn Røren har bedt styret om å kunne fratre som kursansvarlig. Han fortsetter i 
styret og overlater kursansvaret til Ole Sandberg, en av våre instruktører. Dette til 
årsmøtets orientering. 
 
På vegne av styret 
 
Bjørn Jakobsen, styreleder 

 

 


