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Til styret i RBK Kvinner 

Valg 2021 

Valgkomiteen har underveis i arbeidet, som anbefalt av Norges Idrettsforbund, hatt dialog med 

medlemmer av dagens styre for RBK Kvinner og dagens kontrollkomite. For å danne oss et riktig 

bilde av hvilken kompetanse klubben har behov for i sitt videre arbeid, har vi i tillegg innhentet 

innspill også fra spillerutvalg, trener, sportslig leder og tidl. daglig leder.  

Valgkomiteens medlemmer har satt seg inn i idrettslagets lover og arbeidet som en uavhengig og 

selvstendig komite. Alle kandidater som er innstilt har sagt JA og oppfyller kravene ihht. Lovnorm for 

idrettslag og NIFs lov: 

• For å stille til valg må personen være fylt 15 år og ha vært medlem av idrettslaget i minst  

èn måned og ha betalt medlemskontingent. Ref.§6 Lovnorm for idrettslag.  

• En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til verv i laget. Ref § 7 Lovnorm for idrettslag. 

Gjelder ansatte som har dette som hovedgeskjeft. For eksempel trenere eller andre som 

mottar honorar og kun jobber timer kan velges inn i styret. 

• Det skal velges personer fra begge kjønn. Sammensetningen av styret skal være 

forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen. Men det må være 

representanter fra begge kjønn der det velges eller oppnevnes flere enn 3 personer. Ref. 

§2.4 i NIFs lov. 

 

Neste års valgkomite 

Vi henstiller til styret og øke antall medlemmer i valgkomiteen til tre i hht NIFs lov. Medlemmer i 

dagens komite viderefører gjerne vervet også i 2021/22.  
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Valgkomiteen har lagt vekt på følgende i sin innstilling:  

RBK Kvinner er en klubb i stor utvikling. Valgkomiteen har lagt vekt på viktigheten av kontinuitet i 

styrearbeidet, og bedt dagens styremedlemmer på valg, om å ta gjenvalg. Begge har takket JA. 

Foreslåtte nye medlemmer vil komplementerer styret med kompetanse valgkomiteen mener styret 

har behov for i kommende periode, som er:  

- Toppidrettskultur og sportslig utvikling, både i form av egen erfaring og fagkompetanse 

- Organisasjonsutvikling, ledelse og strategiarbeid 

- Sportsfaglig nettverk, inkl. relasjon til det sportsfaglige miljøet i styret for RBK Herrer 

- Nettverksbygging og yrkesfaglig bruk av sosiale media 

Foreslåtte medlemmer bidrar allerede i arbeidet for trøndersk toppidrett, og ønsker helhjertet også 

å bidra til at RBK Kvinner oppnår sine fremtidig sportslige mål.  

 

Valgkomiteens innstilling 

For mer kontinuitet i styre- og komitearbeid fremmer vi forslag om at reglene rundt varighet av 

valgperiode, for varamedlemmer i styret og komiteer, endres til at alle kan velges for 2 år. Vi foreslår 

også at endringen skjer for medlemmer i komiteene, dvs kontrollkomite og valgkomite.  

Innstillingen nedenfor er skrevet utfra dagens regler, mens dere i parenteser finner vårt forslag til 

varighet hvis dere støtter vårt forslag om endringene spesifisert over.  

Styret i RBK Kvinner: 

Leder     Ørjan Engen  på valg  2 år 

Nestleder    Kristine Haugen  ikke på valg 1 år igjen 

Styremedlemmer   Ingrid Meyer  på valg  2 år 

     Gro Eide  ikke på valg 1 år igjen 

     Nils Skutle  ikke på valg 1 år igjen 

     Marte Wivestad ny  2 år 

 

Varamedlemmer   Per Joar Jensen  på valg  1 år 

     Ingvild Farstad  ny  1 år (2 år) 

 

 

Kontrollkomite for RBK Kvinner:   

Leder     Andreas Dall Frøseth  på valg  1 år 

Medlem    Hilde Horntvedt på valg  1 år (2 år) 

 

Varamedlemmer   Ragnhild Myre  ny  1 år  

     Gry Hege Lervik  på valg  1 år (2 år) 

      

Trondheim 21.februar 2021 

 

Jon Gunnar Gundersen (sign)       Marit Collin (sign) 

       


