
Valgkomiteens innstilling til valg 2017 
 

Valgkomiteen har bestått av Hans-Christian Ristad (leder), Einar Melgård (medlem) og Magne Brekke 

Rabben (medlem). Valgkomiteen startet sitt arbeid i desember 2016, og har snakket både med 

styremedlemmene som per tiden bekler de vervene som er på valg, samt flere andre som komiteen 

mente kunne være aktuelle. Det ble lagt ut informasjon om en spørreundersøkelse man kunne fylle 

ut for å melde sin interesse. 

Styret har i 2016 bestått av: 

Verv Navn Velges 

Leder Leiv Aspén 2018 

Nestleder Sigrid B. Sandum 2017 

Medlem Stig Rune Øyra 2017 

Medlem Eivind Karlsen 2018 

Medlem Tom Skarsvåg 2017 

Medlem Ingar Ballo 2018 

Varamedlem -Ingen- 2017 

Revisor 1 -Ingen- 2018 

Revisor 2 Monika Kristinardottir Vikeland 2017 

 

Stig Rune Øyra signaliserte tidlig til valgkomiteen at han ikke ønsket å stille til gjenvalg. Tom Skarsvåg 

og Sigrid B. Sandum har sagt seg interessert i å fortsette sitt arbeid. Det var ingen som bekledde 

vervet som varamedlem, eller revisor 1. Monika Vikeland har signalisert at hun kan stille til gjenvalg 

som revisor 2. 

Valgkomiteen måtte dermed som et minimum finne kandidater til styremedlem, varamedlem og 

revisor 1. 

To personer meldte sin interesse for å stille til valg som styremedlem. Disse var Nina Almås Svee og 

David Thyge Nielsen. Begge kandidatene viser styrker som valgkomiteen mener vil tjene klubben på 

en god måte.  

Nina Almås Svee har vært aktiv i klubben i flere år, tross sin unge alder. Som ung kvinne 

representerer hun to grupper som er underrepresentert i medlemsmassen i klubben. Hun innehar 

styreverv i Sprett Kaninklubb (Trondheim) og Norges Kaninhoppers Landsforbund. Nina har stor 

interesse for å bidra til disksport. 

David Thyge Nielsen har lang erfaring fra styrearbeid innen ballgolf, samt et bredt nettverk som kan 

være nyttig i klubbens arbeid. Det at han ikke har drevet med diskgolf så lenge, kan være en styrke i 

form av å se idretten litt utenfra og med nye øyne. 

Valgkomiteen har vurdert at de to styremedlemmene som ønsker gjenvalg burde gis denne 

muligheten. Vi sto da igjen med to gode kandidater til det siste vervet. Vi mener at det er viktig at 

styret får inn en ungdomsrepresentant og innstiller derfor til at Nina Almås Svee velges som 

styremedlem. Dette sikrer samtidig at klubben oppfyller Norges Idrettsforbunds krav om 

kjønnsfordeling på styrets sammensetning.  



Videre har vi forhørt oss med David Thyge Nielsen som har sagt seg villig til innstilling som 

varamedlem i styret. Styret har hatt tradisjon for at varamedlemmene kan delta på styremøter også 

når de er fulltallige, og vi har all tro på at Nielsen kan bidra inn i disse møtene. 

Magne Brekke Rabben har sagt seg villig til å stille til vervet som revisor 1. 

Valgkomiteen innstiller dermed følgende: 

Verv Navn Velges til: 

Leder Leiv Aspén Ikke på valg 

Nestleder Sigrid B. Sandum 2019 

Medlem Nina Almås Svee 2019 

Medlem Eivind Karlsen Ikke på valg 

Medlem Tom Skarsvåg 2019 

Medlem Ingar Ballo Ikke på valg 

Varamedlem David Thyge Nielsen 2019 

Revisor 1 Magne Brekke Rabben 2018 

Revisor 2 Monika Kristinardottir Vikeland 2019 

 

For valgkomiteen 

Hans-Christian Ristad 


