Valgkomiteens innstilling til årsmøte i BK-Svømming år 2021
Valgkomiteen har bestått av:
Leder:
Medlem:
Medlem:

Sissel Birkeland
Anita Sembsmoen
Marco Rodrigues

Sittende styre:
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:

Nina Arndal
Vidar Leirvik
Catherine Rinnan Pedersen
Sergio Mosqueira
Kjetil Hostvedt
Gunn Marit Storum
Per Wollebæk

Valgkomiteens oppgave:
Valgkomiteens skal gi innstilling på leder og nestleder som begge velges i årsmøte. Videre skal det
innstilles styremedlemmer (minimum to, og maksimum fem) og ett varamedlem. Dette følger av
lov for BK-Svømming § 15 pkt. 10. Vi viser også til lovens del II § 5 om kjønnsfordeling.
Valgkomiteens arbeid:
Valgkomiteen har hatt ett fysisk møte og ellers elektronisk korrespondanse. Vi innledet arbeidet
med e-post til sittende styre med spørsmål om hvem som ønsket å stille til gjenvalg. På BKSvømming sitt digitale medlemsmøte i november 2020 ble valgkomiteens arbeid nevnt, og ett par
meldte generell interesse i form av dugnadsarbeid ev. styrearbeid. Kontaktinformasjon til
valgkomiteen ble tatt inn i referatet fra medlemsmøtet.
Hvem valgkomiteen forespør om styreverv beror i stor grad på kjennskap, omdømme og
anbefalinger. Den pågående koronapandemien har gjort at de vanlige møtepunktene oss foresatte
imellom (som se på ungene mens de trener, stevner, dugnader mv.), har falt bort. Vår innstilling
bærer preg av at vi ikke i tilstrekkelig grad har hatt nok samlingspunkter til å bli kjent med det
brede laget av svømmere og deres foresatte.
Valgkomiteen har forespurt kandidater på telefon og/eller møter. De som er innstilt, har sagt ja til
de vervene de er innstilt til.

Valgkomiteens innstilling:
Leder:
Gunn Marit Storum
Nestleder:
Vidar Leirvik
Styremedlem:
Nina Arndal
Styremedlem:
Kjetil Hostvedt
Styremedlem:
Catherine Rinnan Pedersen
Styremedlem
Bente Engene
Varamedlem:
Per Wollebæk
Valgkomiteens begrunnelse
Vi er glade for at Gunn Marit Storum har sagt ja til å overta ledervervet etter Nina Arndal. Gunn
Marit Storum har sittet i styret i ett år, og hun har fått gode skussmål for innsatsen sin der. Vi er
trygge på at hun vil gjøre en god lederjobb for BK. Ved at både Nina Arndal og de fleste andre
medlemmene av styret, fortsetter, så sikrer vi god oppfølging.
Vi er også glade for å få inn et nytt styremedlem, Bente Engene, som vi mener blir en positiv
bidragsyter.
Vi har hatt en periode med god stabilitet i styret hvor mange har sittet i samme verv/ ulike verv i
mange år. Vi tror at kontinuitet i styret har bidratt til en stabil klubb, både på trener- og
utøversiden, som er positivt. Ulempen er stor arbeids-belastning på de samme personene over
tid. Det er en utfordrende jobb å finne kandidater til styreverv.
BK-Svømming er en breddeklubb hvor det skal være plass til alle. Vi mener styresammensetningen slik den innstilles, er slik at svømmerne uavhengig av trenings-gruppe, alder og
ambisjonsnivå, blir representert og får ivaretatt sine interesser.

Valgkomiteen, Kongsberg 9. mars 2021
Marco Rodrigues

Anita Sembsmoen

Sissel Birkeland

