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Årsmøte 2020 
 
VALG 
 
Vi viser til deres oppdrag sendt til valgkomitéen. 
 
Komiteen har i sin innstilling sett til vedtektenes § 5 – Kjønnsfordeling. 
 
§ 5  Kjønnsfordeling 
 
(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til 
årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. 
Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i 
medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det 
velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det 
velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen 
av kjønnsfordelingen.  
 
Styret består i dag av 6 + 2 vararepresentant, og hvert kjønn må således være 
representert med 2 
 
 
Legger ved oversikten over styret pr. i dag, og hvem som er på valg slik den ble 
oversendt fra styret. 
 
 
Styret 
Leder Ingvild Magnesen     på valg 1 år 
Nestleder Tone Børstad     har trukket seg fra styret 
Styremedlem Steinar Megård    på valg 2 år 
Styremedlem Stig Bratli     har trukket seg fra styret 
Styremedlem Monica Irén Solberg Susegg  på valg 2 år 
Styremedlem Marte Tronstad Dahl   ikke på valg 2 år 
Varamedlem Ole Kristian Husby    på valg 2 år 
Varamedlem Pedro Lima    ikke på valg 2 år 
 
Revisorer 
Bård Rannem       ikke på valg 2 år 
Espen Lunnan      på valg 2 år 
 
 
Valgkomiteen forstår det dithen at ingen av de som står på valg ønsker gjenvalg, med 
unntak av leder Ingvild Magnesen . 
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Valgkomiteens innstilling til årsmøtet ser slik ut. Alle er forespurt og har sagt seg villig 
til å stille som kandidater. 
 
Leder   1 år   Ingvild Magnesen 
 
Nestleder  1 år   Anne-Siri Skjelvan 
 
Styremedlem  2 år   Øystein Brauti 
 
Revisor  2 år   Kristian Halsen 
 
 
 
Forslaget er basert på foreslått vedtektsendring. 
 
 
Eirik Lohne 
Leder, valgkomiteen 
 


