Valgkomiteen vil med dette informere klubbene og kretsene om
følgende:
1. Status i dag er følgende:
I det nåværende styre er dette situasjonen. De fleste har lyst til å
fortsette, mens noen ønsker å trekke seg ut.
For ordens skyld: Alle er på valg
a.
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c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

President
Visepresident
Visepresident
Leder KK
Nestleder
Leder IUK
Nestleder IUK
Leder TIK
Nestleder TIK
Leder UK
Nestleder UK

Trond Wåland
Randi Ulla Nogva
Ønsker ikke å fortsette
Arild Hammeren
Ottar Stenrud
Øystein Wiborg
Ønsker ikke fortsette
Rune Fartum
Birna Pettersen
Tor-Egil Kristensen
Øistein Høknes
Anne Lisbeth Flåten Ønsker ikke å fortsette
Øystein Telle

3. Det må presiseres at dette ikke er noen innstillingsliste fra
valgkomiteen, men en informasjon ut til klubber og kretser i henhold til
”Instruks for valgkomiteen i NBF”, vedtatt oktober 2014.
4. Valgkomiteen ønsker innspill fra klubber og kretser på kandidater til
nytt styre i NBF.
Frist: 1.mars 2016 .
5. Kjønnsfordelingen. NIF´s lovnorm sier:
”Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til
kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to
personer fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3
personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal
begge kjønn være representert.”
Pr 1/1-2015 var det registrert 1826 kvinner og 3903 menn i
NBF.
Med 7 styremedlemmer blir kravet til andelen kvinner 2.27
Hvis vi ser både styret med vara under ett, så må vi ha med 7
styremedlemmer og 4 vara - en andel kvinner på 3.6

6. Valgkomiteen ønsker at klubbene leter etter ressurspersoner som
kan bidra til et styre som ivaretar klubbene og kretsene sine ønsker og
visjoner. Erfaringer fra andre områder er alltid interessant for
videreutvikling av en organisasjon.
7. Klubbene og kretsene bes også merke seg NIF´s lovnorm for
særforbund § 10 knyttet til inhabilitet.
8. Siden to kvinner i styret går ut, ber vi klubbene og kretsene spesielt
vurdere forslag på kvinner til verv i styret.
Forslag rettes til Valgkomiteen:
Leder: Jørn Nielsen, Brodd BK. Mobil 480 20 686, e-post:
jorn.nielsen@sonans.no
Nestleder:
Geir Storvik, Bærum BK. Mobil 452 01 667, e-post:
geirs@math.uio.no
Medlem:
Aina Mogstad, Bergen BK.
Epost: ainamogstad@hotmail.com
Vararepresentant: Marit Ulmo, Sandefjord BK. Mobil 959 15 927, epost: marit.k.ulmo@gmail.com
Vararepresentant: Frode Nilsen, Mehamn IL. Mobil 958 03 104, e-post:
frode.nilsen@avinor.no

mvh Jørn Nielsen

