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TIL: Årsmøtet i Hakadal IL  

Fra: Valgkomiteen  

 

INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2017 

Oversikten nedenfor viser status i forhold til hvem som har de ulike vervene i dag, fungeringsperiode 

samt ubesatte verv i perioden siden årsmøtet i 2016.  

HOVEDSTYRET i Hakadal IL har siden årsmøtet i 2016 bestått av følgende:  

NAVN VERV VALGPERIODE 
 

På valg  

Per Ole Thorsen Leder 2016 - 2017 Ja 

Petter Tveøy Nestleder 2016 – 2018 Nei 

Tone Olsen  Kasserer 2016 - 2018  Nei   

Kathrine Haarstad Sekretær  2016 - 2018 Nei  

Hans Hild  Idrettskoordinator  2015 - 2017 Ja 

Bernt Fredriksen Vara 1 2015 - 2017 Ja  

Terje Nummedal  Vara 2 2016 - 2017 Ja 

 

VALGKOMITEEN i perioden fra årsmøtet 2016 har bestått av følgende:  

NAVN Verv Rep undergruppe   Valgperiode På valg   

 Medlem Alpint 2016 - 2018 Nei 

Toyni Stensen  Medlem Innebandy 2015 - 2017 Ja 

Anette Bjørlin 
Basma  

Medlem   Fotball  2015 - 2017 Ja 

Anita Bekkedal Medlem  Langrenn  2016 – 2018 Nei 

 

 

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

NAVN VERV VALGPERIODE På valg  

Børge Danielsen Revisor 1  2016 - 2018 Nei 

Petter Olstad Revisor 2 2015 - 2017 Ja 

Bodil Moss Leder kontrollkomite 2015 - 2017 Ja 

John Melby Kontrollkomite-
medlem 1 

2016 - 2018 Nei  

Randi Bang  Kontrollkomite-
medlem 2 

2016 - 2018 Nei 
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VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL ÅRSMØTET:  

 

Det er fire styremedlemmer/ varaer på valg i år.  

Per Ole Thorsen har sagt seg villig til å stille som leder av Hakadal IL en ny periode.  

Idrettskoordinator Hans Hild, har ikke ønsket gjenvalg.   

Vara Terje Nummedal var feilaktig satt opp med verv fra 2015 i årsmøteprotokollen i 2016 (skulle 

vært 2016-2017). Han har sagt seg villig til å stille et år til som vararepresentant.  

 

Valgkomiteen har søkt bredt etter styremedlemmer i alle undergruppene. Et hensyn som er diskutert 

i valgkomiteen arbeid, er om vi ved innstilling til styret, skal prioritere å få med representanter fra 

alle undergruppene slik at sammensetningen i hovedstyret oppleves representativ. Siden 

undergruppene uansett representeres i styremøtene, har valgkomiteen valgt å legge mindre vekt på 

denne representasjonen, men større vekt på 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 

valgkomiteen søkt å få en god kjønnsbalanse i styret. 

 

Valgkomiteen mener det er en god løsning at Per Ole Thorsen stiller for en ny periode som 

styreleder, og har derfor innstilt han. Per Ole har god innsikt i styrearbeidet, og er godt inne i de ulike 

prosessene idrettslaget er involvert i per i dag. Han kommer opprinnelig inn fra fotballmiljøet, men er 

per i dag ikke direkte knyttet til en undergruppe.  

De øvrige styremedlemmene – Petter Tveøy, Tone Olsen og Kathrine Harstad er heller ikke per i dag 

direkte knyttet til en av idrettslagets undergrupper, men har i ulike perioder hatt barn som er aktive i 

ulike undergrupper.  Vara Terje Nummedal har barn som er aktive i jibbegruppa. 

Espen Sørvig har per i dag barn i langrennsgruppa, og har sagt seg villig til å stille som vara til 

hovedstyret.  

 

Valgkomiteen har søkt bredt og blant mange for å få en kandidat til vervet som idrettskoordinator. 

Det har dessverre ikke lykkes oss å fremskaffe en kandidat, og vi ser ingen annen løsning enn å la 

dette vervet stå åpent. Valgkomiteen foreslår imidlertid at styret og valgkomiteen gis fullmakt fra 

årsmøtet til å utpeke en kandidat som kan inneha denne posisjonen frem til neste årsmøte, og at 

styret og valgkomiteen dermed har mulighet til å få med en representant ila denne perioden.   
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Valgkomiteens innstilling til hovedstyret, blir dermed som følger:  

 

Valg av hovedstyre:  

NAVN VERV VALGPERIODE 
 

Per Ole Thorsen Leder 2017 - 2019 

Petter Tveøy  Nestleder 2016 - 2018 

Tone Olsen Kasserer 2016 - 2018  

Kathrine Harstad Sekretær  2016 - 2018 

 Idrettskoordinator  2017 - 2019 

Espen Sørvig  Vara 1 2017 - 2019 

Terje Nummedal  Vara 2 2017 - 2018 

 

 
Forslag til vedtak:  
Valgkomiteens innstilling til Hakadal IL’s hovedstyre vedtas. Hovedstyret og valgkomiteen 
gis fullmakt til i perioden frem til neste årsmøte å kunne utpeke en representant til vervet 
som idrettskoordinator.  
 
 
 

Valg til øvrige verv:  

NAVN VERV VALGPERIODE 

Børge Danielsen Revisor 1  utgår 

Petter Olstad Revisor 2 utgår 

Bodil Moss Leder kontrollkomite 2017 - 2019 

John Melby Kontrollkomite-
medlem 1 

2016 - 2018 

Randi Bang  Kontrollkomite-
medlem 2 

2016 - 2018 

 

Hakadal IL har nådd en omsetning som gjør at vi i henhold til revisjonslovverket må kjøpe 

profesjonelle revisjonstjenester. Det betyr at vervene som interne revisorer utgår.  

Bodil Moss har sagt seg villig til å stille til verv som leder av kontrollkomiteen for en ny periode.  

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

NAVN Verv Rep undergruppe   Valgperiode 

 Medlem Alpint 2016 - 2018 

 Medlem Innebandy 2017 - 2019 

 Medlem   Fotball  2017 - 2019 

Anita Bekkedal Medlem  Langrenn  2016 - 2018 

 

Alpingruppa fikk av årsmøtet i 2016, fullmakt til å utpeke en representant til valgkomiteen ila 

perioden, men dette har ikke blitt gjort. Valgkomiteen har selv funnet dette ok – sett ut ifra de 

oppgavene alpingruppa også har hatt i perioden med sterk involvering i overtagelse av driften av 

Varingskollen alpinanlegg.  

Valgkomiteen har per i dag dessverre ikke lykkes i å skaffe kandidater til å overta vervene etter 

representantene fra fotball-gruppa og innebandy-gruppa. Vi mener imidlertid det er hensiktsmessig 

av valgkomiteen og styret få fullmakt fra årsmøtet til å fremskaffe representanter som kan besette 

disse vervene slik at kandidatene kan være operative i god tid før valgkomiteens arbeid i forkant av 

neste årsmøte.  

Forslag til vedtak:  
Valgkomiteens innstilling til valgkomite vedtas. Årsmøtet gir Hakadal Fotball, Hakadal 
Innebandy og Hakadal alpint fullmakt til å utpeke en representant til valgkomiteen som 
skal inneha vervet i perioden 2017 - 2019.  

 
 
 
 
Hakadal 22.03.2017  
 
Toyni Stensen Jakobsen 
Anita Bekkedal 
Anette Bjørlin Basma  


