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Innstilling fra valgkomitéen til Åsane Fotballs årsmøte 2021 

 

Valgkomiteen har gjennomført flere fysiske møter, samt en rekke digitale møter i perioden 

som har gått. Som en videreføring av fjorårets grundige arbeid, han man hatt forberedende 

samtaler med alle styrets medlemmer som er i sin utgående periode, samt samtaler med 

styrets leder og daglig leder.  

Valgkomiteen har vært opptatt av balansen mellom å opprettholde kontinuitet i styret, 

samtidig som man har hatt et ønske om å fornye seg. Man har i denne sammenheng vurdert 

styrets kompetanse og sett etter komplementære ferdigheter som passer inn og styrker styret 

fra et helhetsperspektiv. Valgkomiteen har også jobbet for å erstatte den kompetansen de 

styremedlemmene som ikke tar gjenvalg har besittet.  

Vi har hatt en lang liste med kandidater, og forespurt en rekke av disse hvorvidt det kunne 

være aktuelt å vurdere et verv i Åsane Fotballs styre. Vi har hatt en kontinuerlig dialog i 

komiteen og har løpende vurdert nye kandidater. Vi mener at vår innstilling til medlemmer 

som skal velges tilfører styret stabilitet, sportslig- og organisatorisk kompetanse, samt at det er 

både bakgrunn fra Åsane Fotball og impulser utenfra.  

Vi har i vår endelig innstilling i tillegg til det overstående også vektlagt engasjement for Åsane 

Fotball, og et ønske om å bidra til det beste for klubben. Det har vært viktig for oss å beholde 

kvinneandelen i styret på minst samme nivå som i siste periode. Derfor er det gledelig at vår 

innstilling er i tråd med dette. Vi vil likevel påpeke at man har sett etter kvinnelige kandidater 

for å ytterligere bedre kjønnsbalansen. Det har imidlertid vist seg å være vanskelig å øke 

kvinneandelen ved denne anledning.   

Tusen takk til alle som har kommet med forslag og innspill til oss! Det er et stort engasjement 

rundt klubben, noe vi alle setter pris på.  
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Valgkomiteen har enstemmig kommet fram til følgende innstilling av styremedlemmer og 

varamedlemmer:  

 
Alle er forespurt og har sagt ja til å være kandidater 
 
Styret:  
Jostein Hatlebrekke  (styreleder)         1 år igjen, ikke på valg      
Svein Andreassen  (nestleder)         velges for 2 år, gjenvalg 
Jeanette H Søvik  (fast styremedlem)  1 år igjen 
Øyvind M Vatne (fast styremedlem)  1 år igjen 
Magne Hausberg  (fast styremedlem)  velges for 2 år, ny 
Eirik Skjælaaen  (fast styremedlem)  velges for 2 år, ny  
 
Varamedlemmer:  
 
Monica Eriksen  (varamedlem)          velges for 1 år, gjenvalg 
Ivar Sandnes   (varamedlem)   velges for 1 år, gjenvalg 
 
 
Vi har følgende innstilling til kontrollkomité: 
 
Nils Petter Lampe  1 år igjen 
Magne Haugland  velges for 2 år, gjenvalg. 
 
 
For valgkomitéen  

 

Christoffer Lampe     Helge Føllesdal   Stig Larsen 
 (sign)    (sign)         (sign) 
 


