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INNSTILLING PÅ VERV TIL HOVEDSTYRET - GIL 2018 
  
Valgkomiteen for 2018 har bestått av Trine Prestsveen Gaustad, Jan Koldal som nestleder 
og undertegnede som leder. 
 
Komiteen startet sitt arbeide i september 2017. Ved oppstart avklarte komiteen sitt mandat 
og lovgrunnlag for sitt arbeid med hovedstyret. I alt har komiteen hatt 7 møter. Komiteen 
har orientert hovedstyret om sitt arbeid løpende, gjennomført intervjuer med 
administrasjon, hovedstyrets medlemmer, gruppeledere og gruppenes valgkomiteer. 
Bakgrunnen for dette arbeidet har vært å klargjøre forventninger og behov i hovedstyret 
med relevans til sammensetningen. I dette arbeidet har det fremkommet mange 
opplysninger som er relatert til organisasjonsutvikling i laget. Dette tema ligger utenfor 
valgkomiteens mandat. Komiteen har derfor oppsummert innspillene og vil overrekke 
hovedstyret dette dokumentet etter årsmøtet for eventuell videre oppfølging. 
 
I sitt arbeid har komiteen hatt som mål å sette sammen ett profesjonelt og komplementært 
styre som representerer hele laget og har tillitt i hele laget. I sammensetningen av styret 
har begrep som uavhengighet, kompetanse, verdier, mangfold, bakgrunn og motivasjon 
stått sentralt - i tillegg til balanse i forhold til kjønn og alder. 
 
Valgkomiteen har forespurt alle med utgående verv om de ønsker å fortsette sitt 
engasjement i laget. Maria Moe Grevsgard med verv i hovedstyret og Børre Evensen med 
verv i kontrollkomiteen har takket nei til gjenvalg. 
  
Hovedstyre og Kontrollkomite 2018 
  
Hovedstyre: 
Styrets leder                Martin Korsnes                           velges for 2 år 
Nestleder                          Bjørn Dreier                                 ikke på valg 
Styremedlem                   Inger Brit Vindegg                        ikke på valg 
Styremedlem                   Thomas-Bernard Svidal               velges for 2 år 
Styremedlem                   Tove Utengen                              velges for 2 
år                                    
1.varamedlem                 Sissel Hovland                             ikke på valg 
2.varamedlem                 Even Grue Rygg                           velges for to år          
  
Kontrollkomite: 
 
Medlem                             Åshild Lunåshaug                         ikke på valg        
Medlem                             Jan Einar Rebne                          Ikke på valg (rykker opp fra 

varamedlem til medlem) 

Varamedlem                     Tony Kjøl                                      velges for 1 år 
Varamedlem                     Hanne Haatuft                              velges for 2 år 
Forslag til kandidater 
  
Valgkomiteen ønsker å takke for tillit og oppdrag og ønsker nytt styre lykke til i det videre 

arbeidet med å utvikle ett av Norges beste idrettslag 
 
 
Trine Prestsveen Gaustad              Jan Koldal   Jon Opsahl 


