
 
 
 

 

Valgkomiteens innstilling  

 
Styret  

Leder:    Geir Vestrheim  (2022-24)  Ikke på valg 
 
Nestleder:   Karl-Arne Johannesen (2023-25)  Stiller som kandidat 
 
Styremedlem:  Hæge Fagerhus Asak (2022-24)  Ikke på valg 
 
Styremedlem:  Frida Haug Hoel  (2023-25)  Stiller som kandidat 
 
Styremedlem:  Odd Granerud   (2023-25)  Stiller som kandidat 
 
Styremedlem:  Per-Erik Pedersen  (2022-24)  Ikke på valg 
 
Styremedlem:  Tore Alm   (2023-25)  Stiller som kandidat 
 
Varamedlem:   Mari Sunde Johnsen  (2023-25)  Stiller som kandidat 

 
Kommentarer: 

1) Valgkomiteen har gjort sitt ytterste for å skape lik kjønnsfordeling. Vi innstiller to 
mannlige kandidater til gjenvalg. Disse har vært meget viktige bidragsytere i styret og 
avgjørende for å bevare kontinuitet. 
 
Dermed var oppgaven å erstatte 2 kvinnelige styremedlemmer og et kvinnelig 
varamedlem. Ni kvinner ble intervjuet. Kun to takket ja til å stille sitt kandidatur. Dette 
medførte at lik kjønnsfordeling ikke var mulig å få til. 
 

2) Valgkomiteen har vurdert NIFs lover med referanse til valgbarhet. To kandidater som 
er innstilt (styremedlem og varamedlem) har også styreverv i en partnerklubb.  
 
I NIFs lov § 2-5 (4), skrives det: 
En person kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. 
Tilsvarende gjelder andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over den aktuelle 
konkurranseaktiviteten, eller tilgang på informasjon som kan benyttes til et av 
idrettslagenes fordel. 
 
Valgkomiteen vurderer at prestasjonsklubben Romerike Topphåndballklubb 
(Romerike Ravens) og partnerklubbene Nannestad IL og Raumnes & Årnes IL ikke 
deltar i samme konkurranse. Kandidatene er derfor valgbare. 

 



 
 

 

 

 
Kontrollutvalg  

Medlem:   Sissel Johansen   (2023-25)  Stiller som kandidat 
 
Medlem:   Michael Strømberg   (2023-25)  Stiller som kandidat 
 
Varamedlem:   Hege Søtvik Sørflø   (2023-25)  Stiller som kandidat 

 

 

Valgkomité  

Leder:    Svein Strømberg   (2022-24)  Ikke på valg 
 
Medlem:   Gry Sørensen   (2022-24)  Ikke på valg 
 
Medlem:   Sjur Mørk    (2023-25)  Stiller som kandidat 
 
Varamedlem:   Frithjof Laupsa   (2023-25)  Stiller som kandidat 

 
Kommentarer: 

Valgkomiteen har to medlemmer som ikke er på valg. Et medlem og et varamedlem stiller 
seg positive til gjenvalg. Valgkomiteen venter på det nye styrets beslutning og vurdering av 
kandidatene. 

 

 

Lillestrøm, 14.mars 2023 

 

________________________    ________________________ 
  Svein H. Strømberg (sign.)             Gry Sørensen (sign.) 
 

 

________________________    ________________________ 
          Sjur Mørk (sign.)            Frithjof Laupsa (sign.)   


