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Til årsmøtet  

 

Valgkomiteens innstilling til styre i Kolnes Rytterklubb i 2015 

Styreledelse: 

 Ranveig Lode Berntsen – Styreleder velges for 1 år 

 Ranveig har lang erfaring fra styret og har fungert som styreleder de siste årene. Det er viktig 

 å beholde en viss kontinuitet i styrearbeidet, og siden de fleste som ble valgt inn i styret i fjor 

 ikke lenger er aktuelle har vi klart å overtale Ranveig til å ta ett år til. 

 Carina Brandtzæg – Nestleder, ikke på valg (har et år igjen) 

 

Styremedlemmer: 

 Andrea Molaug – Ikke på valg (har et år igjen) 

 

 Linda Naustvik – velges for 2 år 

 Linda har erfaring fra breddeidrett og stalldrift fra Sandnes og Jæren rideklubb.  Hun er aktiv i 

 klubben, positiv, imøtekommende og engasjert.  

 Ole Wathne – velges for 2 år 

 Ole er entreprenør og har veldig godt kjennskap til grunnarbeid, masse, jord og stein. Han er 

 det mannlige innslaget i styret. Kan lett innhente opplysninger om kostnader og priser ved 

 masser, drenering o.l. 

 Karin Stangeland – velges for 1 år 

 Karin arbeider til daglig med regnskap, og vil være en stor ressurs for styret. Hun er 

 etterrettelig og nøyaktig. Hun har også lang erfaring fra Rogaland Rytterkrets hvor hun sitter 

 som kasserer. 

 Line Newerman – velges for 1 år 

 Line representerer hobbyrytterne i klubben. Hun har arrangert gymkana der hun snekret 

 banen fra grunnen. Vi ønsker at også hobbyrytterne skal ha en representant i styret. 

 Ungdomsrepresentant:  

 Mette Lothe – velges for 2 år 

 Mette er aktiv både i dressur og sprang, og har masse ideer for ungdomsaktiviteter i klubben. 

 Hun har vært i klubben i mange år, og kjenner de aller fleste av ungdommene. 
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Vararepresentanter: 

I henhold til forskrifter skal det være en av hvert kjønn når det er to vararepresentanter til styret. 

 1.vara: Ellen M. Aanestad – velges for 1 år 

 Ellen har vært på Kolnes i mange år, og før det var hun veldig aktiv i Sola Ryttersportsklubb 

 hvor hun satt i styret, var trener og også arrangerte treningsstevner. Hun har lang erfaring og 

 kjenner miljøet godt. 

 2.vara: Rune Jåsund – velges for 1 år 

 Runes datter er aktiv innen sprang i klubben. Han sitter i styret i Sunde skolekorps, og har 

 styreerfaring. 

 

Valgkomite for 2016 – Tre representanter velges på årsmøtet, hvor en av de utnevnte utpekes som 

leder av denne komiteen.  

 

_____ 

Valgkomiteens begrunnelse for sin innstilling, er å etablere en styrerepresentantsammensetning som 

ivaretar i best mulig grad bredden i klubben. Dette fra hobbyryttere til de som ønsker å satse innen 

hestesporten.  Videre å skape samhold og positive holdninger i klubben, på tvers av både grener og 

alder. 

Flere klubbmedlemmer har gitt utrykk for at de ønsker å bistå med sine resurser ved ulike aktiviteter 

eller tiltak, noe som vil være en betydelig resurs for klubben og klubbens styre.    

_____ 

 

 

Sola den 29.1.2012 

Med vennlig hilsen Valgkomiteen  

Annelise Jenseg og Åse Lund 

  


