Valgkomiteens innstilling for 2022/23
Her er valgkomiteens innstilling for styret i Poseidon svømmeklubb.
Vi har satt opp en innstilling for styret, men med følgende kommentarer:
-

-

Styret må konstituere seg selv, men vi gir et forslag på alle funksjoner kommentert under
«merknad» i tabellen nedenfor.
Vi foreslår videre at årsmøtet gir det kommende styret fullmakt til å velge representanter til
utvalg og oppgaver som kommer i løpet av året, eks. stevneleder.
Styret innstiller og vedtar nye medlemmer i valg- og kontrollkomiteene.
Forslag til medlemmer i de ulike komiteene er funnet om det nye styret vedtar
valgkomiteens innstilling.
Valgkomiteen har også funnet representanter til å være Oppmann og Booking ansvarlig, men
det er også her opptil det nye styret å vedta disse personene inn i sine respektive funksjoner.

STYRET
Verv
Styreleder
Nestleder

Periode
2022-2023
2021-2023

Navn
Rune Kristiansen
XXXXXX

Styremedlem 1

2021-2023

Eline Vanden Bussche

Styremedlem 2

2021-2023

Benedikte Jonette Pflug

Styremedlem 3

2021-2023

Jane Line Johansen

Styremedlem 4

2022-2024

Niclas Larsen

Styremedlem 5
Styremedlem 6
Varamedlem 1
Varamedlem 2

2022-2023
2022-2023
2023-2023
2022-2023

Signe Marie Oland
Kristoffer Claussen
Siri Holm Losacano
Lena Karoliussen

KONTROLLKOMITE Navn:
Verv
Periode

Navn

Leder
Medlem
Vara

Andreas Skoe Cederkvist
Emil Kvitnes
XXXXX

2022-2023
2022-2023
2022-2023

Booking ansvarlig: Andreas Skoe Cederkvist
Oppmann: Anstein Enggravslia

Merknad
Velges hvert år.
I 2023 for 2 år av
gangen.
Velges i 2023 for 2 år
av gangen.
Styremedlem, velges i
2023 for 2 år av
gangen.
Kasserer, velges i 2023
for 2 år av gangen.
Sportslig leder, velges
for 1 år av gangen.
Velges for 1 år gangen
Velges for 1 år gangen
Velges for 1 år gangen
Velges for 1 år av
gangen.

Valgkomiteen:
Leder: Lena Karoliussen
Medlem: Henriette Rennesund
Medlem: Svein Linge
Valgkomiteen gjør Årsmøtet oppmerksom på at innstillingen til styrets sammensetning er
ufullstendig ved at man ikke har lykkes med å finne en Nestleder.
I henhold til Idrettens Lovnorm og SK Poseidons egne vedtekter, skal styret har en Nestleder og det
faktum at man ikke har en Nestleder må anses som et brudd.
Den midlertidige prosessrisikoen ved brudd på NIF/Klubbens egne vedtekter, ansees som lav ut ifra
den kunnskapen som er tilgjengelig på nettet med mulige sanksjonsformer.
Ta kontakt med Leder av Valgkomiteen om det ytterligere spørsmål knyttet til denne konkrete
problemstillingen.
Det nye styret oppfordres fremover til å jobbe tett innad med å:
•
•
•
•

Kartlegge den enkeltes erfaring, kompetanse interessefelt innad i styret.
Vurdere om enkelte funksjoner bør bekles av to personer.
Fordele ansvar og oppgaver knyttet til klubbens daglige virke.
Vurdere klubbens videre ambisjon- og aktivitetsnivå.

Med dette som utgangspunkt, anbefaler valgkomiteen at styret innkaller til et nytt ekstraordinært
årsmøte innen tre måneder regnet i fra den datoen årsmøtet er avholdt.
På sakslisten skal det velges en ny Nestleder i klubben.

Med vennlig hilsen

Mona I. Aamodt, (Medlem) Anstein Enggravslia (Medlem) og Stian V. Olsen (Leder)

