
Innstilling fra valgkomiteen – Oslo skikrets – alpint 

 

Det ble nedsatt en valgkomite på høstmøtet 2017 og under følger oversikt og innstilling til 
vårmøtet 2019.  

Oversikt over dagens styre og hvilke roller som er på valg: 

 

Innstilling: 

 

Det er et ønske fra Oslo Skikrets samt sittende styre å ha 2 års perioder for alle roller. Dog 
bør det fremover tilpasses slik at ikke nesten alle er på valg samtidig.  

Vi minner om vedtak fra i fjor i forhold til sportslig ko-ordinator og bakkefordeling Oslo 
Vinterpark. 

«For å gjøre det lettere for alle klubber å kunne være kandidater til Sportslig koordinator, foreslås det at 
bakkefordelingsoppgaven i Tryvann/Wyller delegeres til en representant for en av klubbene som har det 
som hjemmebakke (Heming, Ready, Njård, Try)  - gjerne på rullering. Utfallet av bakkefordelingsmøtet 
godkjennes formelt av kretsen. Ved at en sportslig koordinator ikke må gjennomføre denne oppgaven selv, 
blir det mer naturlig at alle klubber kan være kandidat til denne rollen. Er det en fra en av klubbene med 
Tryvann/Wyller som har sportslig koordinator rollen er det naturlig at vedkommende selv tar 
bakkefordelingsansvaret.» 
 

Det foreslås også at nestleder stiller på vår og høstmøte (og evt. andre møter) i NSF slik at 
det er to deltagere fra AK i Oslo. Kostnader for nestleder dekkes av Oslo AK. 

Ytterligere begrunnelser, prosess og kommentarer vil bli gitt på møte 13.mai 2019. 

 

 

Pernille Skard   Kjetil Brækken   Knut Røsjorde 

Oversikt  dagens styre og hvilke roller som er på valg
Navn Rolle Dagens rolle periode valgt for/velges fopå valg Klubb
Marianne Owesen Hoel Leder Leder 2 år - på valg for 2 år J Heming
Roar Karlsen Nestleder Nestleder 2 år - på valg for 2 år J IRS
Haakon Knudsen medlem medlem 2 år - på valg for 2 år J IRS
Sven Torsten Persson Anlegg anlegg 2 år - på valg for 2 år J Kjelsås
Steve Skavik Sportslig ko-ordinator sportslig 1 år - på valg for 2 år J Heming
Sondre Wisted-thu Oslorunden/Oslocup Oslorunden/Oslocup 2 år - på valg for 2 år J Ready
Eivind Furuseth medlem medlem 2 år - 1 år igjen N Kjelsås
Finn Espen Sælleg Observatør 1 år Ready

Navn Rolle på valg periode valgt for/velges for gjenvalg Klubb
Finn Espen Sælleg Leder Ja 2 år Ready
Marianne Owesen Hoel Nestleder Ja 2 år ja Heming
Kasper Sjøstrand Sportslig ko-ordinator Ja 2 år Kjelsås
Sabine Merky Anlegg Ja 2 år Kjelsås
Håkon Knudsen Terminliste HL/LF ja 2 år ja IRS
Eivind Furuseth Oslorunden/Oslocup nei 2 år - 1 år igjen Kjelsås
Herman Ottesen Bakkefordeling ja 2 år Heming


