
 
Valgkomitéens innstilling – årsmøte 2018 
 
Valgkommitéen har arbeidet ut fra følgende kriterier hentet fra Lov for Kolnes Rytterklubb ihht 
lovnorm for idrettslag organisert i NIF: 
 
Begge kjønn skal være representert. 
Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik 
at ved valg av mer enn tre personer, skal det velges minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen 
gjelder også der det velges mer en ett varamedlem.  
 
(Merk. Valgkomiteen: pga. liten andel mannlige medlemmer, bes det om disp. på Kolnes Rytterklubb). 
 
Et medlem kan ikke samtidig inneha mer en ett av følgende verv i idrettslaget: medlem av styret, 
valgkomite, kontrollkomite, lovutvalg, revisor. 
 
Et medlem som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften 
av idrettslaget, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komite mv. innen idrettslaget eller overordnet 
organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med vesentlig innflytelse i 
en juridisk person som har slik avtale som nevnt i første setning.  
 

 

Styret 2018 
Følgende kandidater foreslås: 

 

Leder: Carina Brandtzæg – velges for 1 år (gjenvalg) 

Takk til Carina som har stilt seg til disposisjon som leder også i år. Hennes lange erfaring er meget bra 

for kontinuiteten i styrearbeidet.  

 

Nestleder: Ranveig Lode Berntsen – velges for 2 år 

Ranveig leder dressur-gruppen på Kolnes og har tidligere innehatt verv i styret, sist som leder. 

Hennes gode erfaring og innsats vil være til stor nytte for klubben. 

 

Styremedlem: Linda H. Øxnevad – sitter ut 2018 (ikke på valg) 

Linda stiller for nok et år i styret for Kolnes. Hun er en ivrig sprang-mamma og med sin tidligere 

erfaring er det god bruk for henne i styret. 

 

Styremedlem: Arild M. Eriksen – velges for 1 år (gjenvalg) 

Arild har vært lenge i klubben og stiller alltid opp, enten det er dugnad, horving m.m. Han hjelper til 

med det meste og det settes stor pris på at han også i år stiller til gjenvalg. 

 

Styremedlem: Ida Efteland – velges for 2 år 

Ida er ivrig sprangrytter og har i den tiden hun har vært her, vært aktiv bidragsyter på stevner og 

ellers i aktiviteter i klubben. Hennes positivitet og energi tror vi kommer til å bli en god ressurs i 

styret 

 

Ungdomsrepresentant: Evelyn H. Mosdøl – sitter ut 2018 (ikke på valg) 

Evelyn er en ivrig dressurrytter.  Hun er godt kjent i klubben og kan dermed bidra til et godt miljø og 

aktiviteter for ungdommene.  



 

Varamedlem: Charlotte Haugland – sitter ut 2018  (ikke på valg)  

Charlotte er medlem av Kolnes Rytterklubb og står oppstallet på Malmheim. Hun er alltid til stor 

hjelp i  sekretariatet på stevnene i klubben.  

 

Varamedlem: Heidi Stangeland – velges for 1 år (gjenvalg) 

Takk til Heidi som har stilt seg til disposisjon for klubben også i år. Hun er en dyktig sprangrytter og 

som pilot vet hun å prioritere sikkerhet, noe som er viktig i alle aktiviteter i klubben vår.  
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