Notat til sak 6 – Valg av styremedlemmer
Hakadal fotball 19.feb 2020

Oversikten nedenfor viser status i forhold til hvem som har de ulike vervene i dag samt
fungeringsperiode i perioden siden årsmøtet i 2019. Fotballgruppa i Hakadal IL har siden årsmøtet i
2019 bestått av følgende:
NAVN

VERV

VALGPERIODE

PÅ VALG

Andreas Juell
Bård Bekkelien
Sture Abrahamsen
Anette Bjørlin Basma
Hanne Hanken

Leder
Nestleder
Sportslig leder
Kasserer
Sekretær og
kvalitetsklubbansvarlig
Styremedlem
Styremedlem

2019 – 2021
2019 – 2021
2019 – 2021
2018 – 2020
2019 – 2020

Nei
Nei
Nei
Ja
Ja

2018 – 2020
2018 – 2020

Ja
Ja

Gaute Nesse
Håkon Haarde

På årsmøtet 2019, ble det ikke nedsatt en valgkomitè, og fotballgruppa har derfor ikke hatt en
operativ komitè i perioden.
Av styremedlemmene som er på valg, har Håkon Haarde og Anette Bjørlin Basma sagt seg villig til å ta
en ny styreperiode. Hanne Hanken har sagt seg villig til å være kvalitetsklubbansvarlig i ett år til.
Gaute Nesse ønsker ikke å stille til valg for en ny periode.
I og med at Hanne Hanken kun ønsker å fortsette som kvalitetsklubbansvarlig, vil det måtte bli
endringer i fordelingen i verv innad i styret. Styret konstituerer seg selv.
Styret har til nå fått inn et forslag til nytt styremedlem, og Hanne Aaslie har sagt seg villig til å ta et
styreverv. Flere styremedlemmer har sagt seg villig til å ta en periode til i styret, og vi mener det er
nyttig å beholde en god kontinuitet i styret nå i den mellomfasen fotaballgruppa befinner seg i inntil
vi får igjen vår hjemmebane på Elvetangen når den nye skolen er ferdig.
Ut over det, ber styret årsmøtet om fullmakt til å supplere styret i perioden frem til årsmøtet 2021
dersom det av hensyn til å dekke de ulike vervene på en god måte, anses nødvendig.
Styret har følgende forslag til nytt styre:
NAVN

VERV

VALGPERIODE

Andreas Juell
Bård Bekkelien

Leder
Nestleder
Sportslig leder
Kasserer
Kvalitetsklubbansvarlig
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem

2019 – 2021
2019 – 2021

Sture Abrahamsen
Hanne Hanken
Anette Bjørlin Basma
Håkon Haarde
Hanne Aaslie

2020 – 2022
2020 – 2021
2020 - 2022
2020 – 2022
2020 – 2022

Forslag til vedtak: Styrets innstilling til Hakadal fotballs styre vedtas.

