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Til: Årsmøtet Nordenfjeldske vektløfterregion 16.02.2023 

 

 

Valgkomiteen har i den siste perioden hatt følgende sammensetting: 

Elisabeth Settem, Trondheim Atletklubb (leder) 
Bjørn Bruun, Nidelv IL (medlem) 
Stina Eide, Hitra VK (varamedlem) 
 
 

Kommunikasjonen under arbeidet til valgkomiteen har i hovedsak blitt gjort digitalt, dette på grunn av 
geografiske avstander.  

Arbeidet med å kontakte potensielle kandidater og kommunikasjon med dagens styre og kontrollutvalg 
er gjort både med personlige samtaler og digitalt.  

Det har vært til dels utfordrende å finne kandidater, dette har ført til at valgkomiteen ikke har lyktes i å 
finne kandidater til nestleder og leder vervene i regionstyret.  

Valgkomiteen sender derfor inn en ufullstendig innstilling med ønske om at regionen kollektivt kan finne 
en løsning på dette under årsmøtet.  
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Fra lovnormen for særkretser og regioner pr. 16. november 2021:  

 

§ 5 Kjønnsfordeling  

For regler om kjønnsfordeling i styre, utvalg mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet 
organisasjonsledd, gjelder NIFs lov § 2-4. 

 

NIFs lov § 2-4 

Kjønnsfordeling (1) NIF og NIFs organisasjonsledd skal arbeide for en lik kjønnsfordeling ved 
valg/oppnevning til styrer, komiteer mv. og representasjon til årsmøter/ting. Ved valg/oppnevning og 
ved representasjon, skal begge kjønn være representert. Ved valg/oppnevning av mer enn tre personer 
skal det velges/oppnevnes minst 40% fra hvert kjønn, mens det for idrettslag er tilstrekkelig med minst 
to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. 
Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. 

 

§ 13 Særkretstingets oppgaver 

(13) Foreta følgende valg:  

a) Regionstyret med leder og nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.  

b) Kontrollutvalg med leder, ett medlem ett varamedlem. 

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd regionen har representasjonsrett eller gi styret 
fullmakt til å oppnevne representantene.  

d) Valgkomité med leder, ett medlem og ett varamedlem  

 

 

§ 15 Kontrollutvalg, valgkomité [og øvrige tingvalgte organer]  

(2) For regler om valgkomiteen, gjelder NIFs lov § 2-18        

                                                                              

NIFs lov § 2-18 

Valgkomité Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem 
innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøte/ting. Medlem av valgkomité 
som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig 
meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet 

 

 

 



Gjennomføring av valgene 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges 
varamedlemmene samlet. Der det velges flere nestledere/varamedlemmer skal det velges 1. 
nestleder/varamedlem, 2. nestleder/varamedlem osv. 

Styret i Nordenfjelske vektløfterregion har i 2022-2023 bestått av: 

Leder Randi Schei Hitra VK 

Nestleder Tryggve Duun Trondheim AK 

Styremedlem Ida Regine Thorstensen Nidelv IL 

Styremedlem Audun Reigstad Nidelv IL 

Styremedlem Mia Tiller Mjøs Leangen AK 

1. varamedlem Ingvild Bratterud Tromsø AK 

2. varamedlem Mikal Akset Hitra VK 

 

Kontrollutvalg 2022-2023 

Leder Ketil Wiik Johnsen Trondheim AK 

Medlem Kristin Solbakken Nidelv IL 

Varamedlem Lindis Aune Heggvik Hitra AK 

 

Valgkomite 2022-2023 

Leder Elisabeth Settem Trondheim AK 

Medlem Bjørn Bruun Nidelv IL 

Varamedlem Stina Eide Hitra AK 

 

Forslag til nytt styre 2023-2024 

Leder    

Nestleder Rune Lind Trondheim AK NY 

Styremedlem Oskar Emil Wavold Nidelv IL NY 

Styremedlem Ingvild Bratterud Tromsø AK NY styremedlem/tidligere vara 

Styremedlem Ida Regine Thorstensen Nidelv IL Gjenvalg 

1. varamedlem Hohint Yousif Wat Leangen AK NY 

2. varamedlem Marte Walseth Nidelv IL NY 

 

Forslag til nytt kontrollutvalg 2022-2023 

Leder Ketil Wiik Johnsen Trondheim AK 

Medlem Lindis Aune Heggvik Hitra VK 

Varamedlem Sarah Mari Sande Trondheim AK 

 

Valgkomite 2023-2024 

Styret fremmer sitt forslag. 


