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TIL: Årsmøtet i Hakadal IL  

Fra: Styret i Hakadal IL /Valgkomiteen  

Dato: 14 mars 2018 

INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2018 

Denne innstilling er utarbeidet av det sittende styret i Hakadal IL., da det i 2017 dessverre ikke har 

lyktes å få på plass en fungerende valgkomite. Anita Bekkedal, langrenn har vært alene i 

valgkomiteen det siste året. Det har vært et ønske med en bred sammensatt valgkomite med 

representanter fra de 4 største gruppene. (Fotball, innebandy, alpint og langrenn). Da det ikke lykkes 

styret og undergruppene å etablere en valgkomite iht vedtak på årsmøtet i 2017 har det sittende 

styret tatt rollen og utarbeidet denne innstilling. Oversikten nedenfor viser status i forhold til hvem 

som har de ulike vervene i dag, fungeringsperiode samt ubesatte verv i perioden siden årsmøtet i 

2017. 

HOVEDSTYRET i Hakadal IL har siden årsmøtet i 2017 bestått av følgende:  

NAVN VERV VALGPERIODE 
 

På valg  

Per Ole Thorsen Leder 2017 -  2019 Nei 

Petter Tveøy Nestleder 2016 – 2018 Ja 

Tone Olsen  Kasserer 2016 - 2018  Ja 

Kathrine Harstad Sekretær  2016 - 2018 Ja 

Ubesatt  Idrettskoordinator  2015 - 2017 Ja 

Espen Sørvig Vara 1 2017 - 2019 Nei 

Terje Nummedal  Vara 2 2017 - 2018 Ja 

Petter Tveøy  

VALGKOMITEEN i perioden fra årsmøtet 2017 har bestått av følgende:  

NAVN Verv Rep undergruppe   Valgperiode På valg   

Ubesatt Medlem Alpint 2016 - 2018 Ja 

Ubesatt Medlem Innebandy 2015 - 2017 Ja 

Ubesatt Medlem   Fotball  2015 - 2017 Ja 

Anita Bekkedal Medlem  Langrenn  2016 – 2018 Ja 

 

Følgende ØVRIGE VERV er i tillegg knyttet til hovedstyret og skal velges av årsmøtet:  

NAVN VERV VALGPERIODE På valg  

Einar Monsbakken Revisor 2017 -  Nei  

Bodil Moss Leder kontrollkomite 2017 - 2019 Nei 

John Melby Kontrollkomite-
medlem 1 

2016 - 2018 Ja  

Randi Bang  Kontrollkomite-
medlem 2 

2016 - 2018 Ja 
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INNSTILLING TIL ÅRSMØTET:  

Det er fire styremedlemmer og 1 vararepresentant på valg i år.  

Leder Per Ole Thorsen er valgt t.o.m 2019.  

Kasserer Tone Merete Olsen ønsker ikke gjenvalg som kasserer, men har sagt seg villig til å stille til 

valg som vararepresentant 

 

Styret/Valgkomiteen har søkt bredt etter styremedlemmer i og for så vidt utenfor undergruppene. Et 

hensyn som er diskutert i styret er i hvilken grad, ved innstillingen, det skal prioritere å få med 

representanter fra alle undergruppene slik at sammensetningen i hovedstyret oppleves 

representativ. Siden undergruppene uansett representeres i styremøtene, har styret/valgkomiteen 

valgt å ikke legge alt for stor vekt på dette, da vi mener det er viktigst nå å prioritere kontinuitet og å 

rekruttere medlemmer med tilknytning til idrettslaget og som har tid og motivasjon til å gjøre en god 

innsats for klubben som helhet. I tillegg har styret/valgkomiteen vært opptatt av å få en god 

kjønnsbalanse i styret. 

 

Styret/Valgkomiteen mener det i en tid med store viktige saker som Ny Skole på Elvetangen og 

fortsatt fokus på Varingskollens utviklingsprosjekter og arbeidet med å skape langsiktige 

forutsetninger for stabil og lønnsom drift har vi valgt å prioritere kontinuitet.  

Petter Tveøy og Kathrine Harstad har sagt seg villige til å stille til valg en periode til.  

Petter har sagt seg villig til å overta vervet som styremedlem/kasserer, mens Kathrine har sagt ja til 

en ny periode som styremedlem/sekretær.   

Bjørn Erik Graff, tidligere leder i alpingruppa, har sagt seg villig til å stille til valg som 

styremedlem/Nestleder. Bjørn Erik har lang erfaring i Hakadal IL og gode egenskaper til rollen. Han er 

fortsatt aktiv i alpingruppa, og han var sterkt delaktig i oppkjøpsprosessen av Varingskollen 

Alpinsenter AS samt i idrettslagets prosjektgruppe – Elvetangen Skole. 

 

Styret/Valgkomiteen har søkt bredt og over lang tid blant mange for å få en kandidat til vervet som 

idrettskoordinator. Elin Lykke har sagt ja til å stille til valg i dette vervet. Elin er bosatt i Hakadal, er 

sterkt engasjert i Varingskollen og har i hovedsak sitt tilhold i Hakadal Alpin. 
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Hovedtyrets/Valgkomiteens innstilling til hovedstyre, blir dermed som følger:  

Valg av hovedstyre:  

NAVN VERV VALGPERIODE 
 

Per Ole Thorsen Leder 2017 - 2019 

Bjørn Erik Graff Styremedlem/Nestleder 2018 - 2020 

Petter Tveøy Styremedlem/Kasserer 2018 - 2020  

Kathrine Harstad Styremedlem/Sekretær  2018 - 2020 

Elin Lykke Styremedlem/Idrettskoordinator  2018 - 2020 

Espen Sørvig  Vara 1 2017 - 2019 

Tone Merete Olsen Vara 2 2018 - 2020 

Forslag til vedtak:  
Valgkomiteens innstilling til Hakadal IL’s hovedstyre vedtas.  
 

Valg til øvrige verv:  

NAVN VERV VALGPERIODE 

Einar Monsbakken Revisor 2017-  

Bodil Moss Leder kontrollkomite 2017 - 2019 

John Melby Kontrollkomite-
medlem 1 

2018 - 2020 

Randi Bang  Kontrollkomite-
medlem 2 

2018 - 2020 

Forslag til vedtak:  
Valgkomiteens innstilling til øvrige verv i Hakadal IL vedtas  
 

Til orientering har styret utpekt Frode Eriksen som medlemsansvarlig i Hakadal Idrettslag fra 2018. 

Ine Smedbakken er politiattestansvarlig og vil koordinere dette arbeidet overfor sekretær i 

hovedstyret. 

Valg av valgkomite:  

NAVN Verv Rep undergruppe   Valgperiode 

Kjetil Solberg Medlem Alpint 2018 – 2020 

xx Medlem Innebandy 2018 – 2020 

Ine Smedbakken Medlem   Fotball  2018 - 2020 

Espen Sørvig Medlem  Langrenn  2018 - 2020 

Innebandygruppa har per i dag dessverre ikke lykkes i å skaffe kandidat til å overta vervet i 

valgkomiteen. Vi mener imidlertid det er hensiktsmessig av valgkomiteen og styret får fullmakt fra 

årsmøtet til å fremskaffe representanter som kan besette vervet slik at det kan være operativt i god 

tid før valgkomiteens arbeid i forkant av neste årsmøte.  

Forslag til vedtak:  
Styrets innstilling til valgkomite vedtas. Årsmøtet gir Hakadal Innebandy fullmakt til å 
utpeke en representant til valgkomiteen som skal inneha vervet i perioden 2018 - 2020.  

 
Hakadal 14.03.2017  
 
For valgkomiteen  
Hovedstyret i Hakadal IL 


