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Notat til sak 6 – Valg av styremedlemmer 

Hakadal fotball 14.mars 2022 
 
Oversikten nedenfor viser status for hvem som har de ulike styrevervene i dag samt 

fungeringsperiode i perioden siden årsmøtet i 2021. Styret konstituerer seg selv, bortsett styreler 

som velges særskilt av årsmøtet. Vervene til styremedlemmene avviker derfor noe fra innstillingen 

som ble forelagt årsmøtet i 2021.  

 

Fotballgruppa i Hakadal IL har siden årsmøtet i 2021 bestått av følgende: 

NAVN VERV VALGPERIODE PÅ VALG  

Bård Bekkelien Styreleder 2021 – 2023 Nei 

Anette Bjørlin Basma  Nestleder 2020 - 2022 JA 

Sture Abrahamsen Kasserer 2020 - 2022 JA 

Stian Skjerdal Sportslig leder 2020 – 2022 JA 

Marianne Størseth Lien Sekretær 2021 – 2022 JA  

Hanne Aaslie Nettansvarlig og FIKS-ansvarlig, 
ansvarlig for politiattester 

2020 – 2022 JA  

Andreas Juell Styremedlem og materialforvalter 2020 – 2022 JA 

Håkon Haarde Styremedlem og repr fra banegruppa 2020 – 2022 JA  

 

Styret fikk fullmakt til å supplere styret med et styremedlem i perioden, og Marianne Størseth Lien 

tiltrådte som sekretær fra april 2021, men da med en funksjonstid på ett år.  

 

Valg 2022:  

Som tidligere år ble det dessverre heller ikke på årsmøtet 2021 nedsatt egen valgkomitè for 

perioden. Fotballstyret har derfor selv stått for rekruttering av nye styremedlemmer. Trenere og 

lagledere har blitt oppfordret via trener- og laglederforum til å foreslå kandidater styret kan 

kontakte.  

Alle styremedlemmer utenom styreleder er på valg. Dette er en uheldig situasjon og vi bør tilstrebe 

at ca halve styret er på valg hvert år for å sikre kontinuitet. Dette er søkt ivaretatt ved forslag til 

innstilling.  
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Av styremedlemmer som er på valg, har Sture Abrahamsen, Hanne Aaslie, Stian Skjerdal og Anette 

Bjørlin Basma sagt seg villig til å stille til gjenvalg. Andreas Juell, Marianne Størseth Lien og Håkon 

Haarde ønsker å tre ut av styret. Andreas Juell fortsetter som materialforvalter i Hakadal Fotball.  

Marianne Størseth Lien trer både ut av styret, og takker også for seg som trenerveileder og 

jenteansvarlig. Styret har rekruttert Bjørn Hofflund Nystad som ny trenerveileder og jobber videre for 

også å få på plass jenteansvarlig.  

 

Styret har mottatt forslag om Fredrik Stenbakken som styremedlem. Han er også engasjert i 

banegruppa. Styret ser behov for å få inn en styrerepresentant til, da både sekretær og ordinært 

styremedlem trer ut. Det vil være hensiktsmessig at trenerveileder er en del av det ordinære styret, 

slik at Bjørn Hofflund Nystad foreslås som ordinært styremedlem. Styret ber i tillegg om fullmakt til å 

kunne supplere styret med et styremedlem til i perioden. 

Ut fra redegjørelsen ovenfor har styret følgende forslag til innstilling. Bortsett fra styreleder 

konstituerer styret seg selv og oppgavene/vervene kan derfor bli endret i perioden:  

 

NAVN VERV VALGPERIODE  

Bård Bekkelien Leder 2021 - 2023 

Anette Bjørlin Basma  Nestleder 2022 - 2023 

Sture Abrahamsen Kasserer 2022 - 2023 

Hanne Aaslie Nett – og FIKS-ansvarlig, 
ansvarlig for politiattester 

2022 - 2024 

Stian Skjerdal Sportslig leder 2022 - 2024 

Fredrik Stenbakken Styremedl og repr banegruppa 2022 - 2024 

Bjørn Hofflund Nystad  Styremedl og trenerveileder 2022 - 2024 

Styremedlem   

 

Forslag til vedtak: 

Styrets innstilling til styremedlemmer vedtas, og styret gis fullmakt til å supplere styret med et 

styremedlem i perioden  


