
Innstilling fra valgkomiteen i NVK Buskerud til årsmøtet 7. des. 2021 

Valgkomiteen har i perioden bestått av: 

• Christoffer Pedersen 

• Arild Walter Hansen 

• Signe Karin Hotvedt 

Vi har hatt flere møter, både fysisk og digitale, og har kommunisert med en rekke medlemmer og 

nåværende og tidligere tillitsvalgte i klubben for å finne fram til kandidater som etter vårt syn er 

både egnede og sier villige til å påta seg tillitsverv. Arbeidet i valgkomiteen har tatt lengre tid enn 

beregnet fordi vi denne gangen har måttet finne fram til hele fire nye kandidater, noe som har vært 

krevende. Vi har fått noen forslag fra medlemmner på kandidater, og har vært i kontakt med alle som 

har vært foreslått. Mange gode kandidater har dessverre takket nei, av ulike grunner. 

Vi er derfor glade for at vi kan legge fram et forslag for årsmøtet som vi oppfatter som meget solid, 

med engasjerte og erfarne folk, kombinert med friskt «blod». Christoffer har ikke deltatt i møtene, 

men har vært holdt orientert underveis, og stiller seg bak forslaget. 

Dette er det avgående styret: 

• Ernst Evensen, leder, på valg, har takket nei til gjenvalg (han har flyttet fra distriktet). 

• Toril Weum Ekjord, styremedlem, på valg, har takket nei til gjenvalg. 

• Thomas Svane Jacobsen, styremedlem, på valg, har takket ja til gjenvalg. 

• Tomas Løvstad, styremedlem, valgt for to år i 2019, har takket nei til gjenvalg. 

• Reidar Børdalen, vara, valgt for ett år i 2020, har takket nei til gjenvalg. 

Disse er ikke på valg: 

• Frode Aasberg, styremedlem, valgt for to år i 2020, dvs. et år igjen 

• Monica Rognheim, styremedlem, valgt for to år i 2020, dvs. et år igjen. 

Dette er valgkomiteens innstilling: 

• Leder: Wenche Dyreng (NY) 

Styremedlemmer: 

• Thomas Svane Jacobsen (gjenvalg) 

• Wenche Dørmænen (NY) 

• Gerd Alveberg (NY) 

Vara: 

• Henrik Syversen (NY) 

Styret som blir valgt på årsmøtet, konstituerer seg selv og fordeler verv. 

Drammen/Lier/Asker 24. nov. 2021 

Christoffer Pedersen (sign.) 

Arild Walter Hansen (sign.) 

Signe Karin Hotvedt (sign.) 


