Valgkomiteens innstilling 2019

Valgkomiteen til årsmøtet i 2019 har hatt følgende medlemmer:
Gaute Løland
Kristin Hvidsten (trukket seg)
Trine Beate Nilssen (leder)

Arbeidet med å sette sammen en innstilling til SKKs styre for 2019, ble startet høsten 2018.
Valgkomiteen har i forbindelse med sitt arbeid hatt 6 møter, i perioden fra september 2018
frem til mars 2019. I tillegg til dette har det været en rekke konsultasjoner og oppfølginger på
e-post og telefon.
Valgkomiteen har hatt samtaler med alle medlemmene i dagens styre, for å drøfte hvordan
det sittende styret har fungert, og hvilke utfordringer et nytt styre vil bli stilt ovenfor. Aktuelle
kandidater til nytt styre har også vært et tema i disse samtalene. Medlemmer av
valgkomiteen har fulgt opp de innspill valgkomiteen har fått hva gjelder kandidater til nytt
styre for SKK.
Valgkomiteen har foreslått for styret å utvide styret for 2019 med to medlemmer for ett år.
Videre har valgkomiteen vurdert det slik at for å ivareta en kontinuitet er styremedlemmer
jevnt fordelt på valg for ett og to år.

I årsmøtet 2018 ble følgende styre valgt, status i forhold til valg i 2019 i høyre kolonne:
Posisjon
Leder

Navn
Liv Lorentsen

Funksjonstid 2018
Valgt for 2 år

Nestleder
Styremedlem

Valgt for ett år
Ett år igjen

Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

Erling Mong
Anne Leinum
Pedersen
Marit Nilsen
Kalle Eide
Frank Herforth
Ingvild Bowitz *

Varamedlem

Sverre Torjussen

Ett år

Valgt for 2 år
Ett år igjen
Ett år igjen
Ett år

Status 2019
Fratrer ett år før
tiden
Tar ikke gjenvalg
Tar gjenvalg, ett år
Ikke på valg
Tar gjenvalg 2 år
Tar ikke gjenvalg
Tar gjenvalg styremedlem 2 år
Tar ikke gjenvalg

*Ingvill Bowitz er fast styremedlem fra 01.10.2018

Valgkomiteens innstilling er basert på at årsmøte for 2018 godkjenner valgkomiteens forslag
om å utvide styret i 2019 med to medlemmer.
Valgkomiteen innstiller følgende forslag til nytt styre for 2019.
Innstillingen er enstemmig.

Kandidater som foreslås til valg på årsmøtet er uthevet:

Posisjon
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Navn
Kristin Hvidsten
Kalle Eide
Anne Leinum Pedersen
Marit Nilsen
Ingvild Bowitz
Kjell Arild Orheim
Marius Harlem
Einar Reinsnos
Annette Kleppa
Rune Sivertsen

Funksjonstid
Velges for ett år
Velges for 2 år
Velges for ett år
Ikke på valg, ett år igjen
Velges for 2 år
Velges for 2 år
Velges for 2 år
Velges for ett år
Velges for ett år
Velges for ett år

Valgkomiteen innstilling til kontrollkomite for 2019.
Posisjon
Leder
Medlem
Medlem

Stavanger 18.03.2019
Trine Nilssen og Gaute Løland

Navn
Kjell Hauge
Leiv Erik Drangeid
Anne Lise Fossum

Funksjonstid
Ett år
Ett år
Ett år

