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Til årsmøtet  
 
Valgkomiteens innstilling til styre i Kolnes Rytterklubb i 2016  
 

Rolle  Navn På valg/ ikke på 
valg 

Begrunnelse  

Styreleder Rannveig Lode 
Berntsen 

På valg. Styreleder 
velges for to år  

Rannveig har etterhvert fått lang erfaring i styret, 
både som leder eller nestleder. Hennes kompetanse 
og erfaring vil være et viktig fundament i klubbens 
styre.  

Nestleder 
 

Line Newerman På Valg. Velges for 
ett år   

Line ble valgt inn i styret som styremedlem for to år 
ved forrige årsmøte (har et år igjen). Med sine 
organisatoriske og arbeidsomme evner vil hun være 
en flott kandidat som nestleder.  

Kasserer Karin Stangeland  På valg. Velges for 
ett 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. 

Styremedlem 1 Linda Naustvik  Ikke på valg,  
har ett år igjen  

 

Styremedlem 3 Gry Stensgård Ikke på valg,  
har ett år igjen (se 
kommentarfeltet)  

Gry er satt inn som styremedlem for Line 
Newerman, for et år.  
Gry har sittet i styret før og har vært en god 
bidragsyter administrativt og tatt initiativ til å 
oppgradere og systematisere kiosken.  

Styremedlem 2 Jeanett Svendsen  
 

Ny. Velges for to år Jeanett har lang erfaring i stallen og har for tiden 
god kontakt med ponnijentene med deres 
representative foreldre i Løå.  
Jeanett er opptatt av hestenes ve og vell og at 
klubbens formål blir fremmet. 

Styremedlem 4 Vidar Stuland 
 

Ny. Velges for to år  Vidar har kone og en ung datter som rir aktivt på 
senteret. Han er opptatt av orden og ryddighet og 
at «hesteaktiviteten» foregår på en trygg og sikker 
måte. 

Ungdoms- 
representant  

Mette Lothe Ikke på valg,  
har ett år igjen  

 

Vara 1 Ellen M. Aanestad  Ikke på valg. 
Har ett år igjen  

 

Vara 2 Carina Brandtzæg På valg,  
velges for to år  

Carina har etter hvert mange års erfaring med sine 
styreverv i klubben. På bakgrunn av dette har kan 
hun raskt sette seg inn i ulike oppgaver. Hun er flink 
med nettsiden og samt spre nødvending klubbinfo 
fortløpende gjennom klubbens medier, noe som 
bidrar til en levende klubbside -   
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   _____  
 

Valgkomiteen hadde klar en innstilling til nytt styre i god tid før årsmøtet, men på bakgrunn av 
endringer i «12 time», deriblant et krav fra NIF om kjønnskvotering i styret, kommer vår endelige 
innstilling nær opp til årsmøtet. Tiltros for dette og noen «ekstra runde» mener vi at vi har kommet 
frem til en meget god løsning for nytt styresammensetning.  
 
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, alder 
og hvilke stall en har hesten sin oppstallet i.  
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.  
 
Lykke til! 
 
_____  
 
 
Sola den 12.03.2016  
 
Med vennlig hilsen Valgkomiteen  
 
Marion Eie, Charlotte Haugland og Åse Lund  

 

 


