
Innstilling til Hovedstyret i Kløfta IL 2022 

 

Valgkomiteen i Kløfta IL innstiller på følgende:  

Styreleder Lene Kathrine Håkonsen Velges for 1 år   
Nestleder  Amanda M. Theodorsen Hauge Velges for 1 år  
Styremedlem  Kjell Arne Christensen Ikke på valg  Ett år igjen 
Styremedlem Tone Lise Balchen Ikke på valg  Ett år igjen 
Styremedlem Roar Hanche-Olsen Ikke på valg  Ett år igjen  
Styremedlem  Rachid Elhajoui Velges for to år * 
Styremedlem Marcus Forsbacka Velges for to år  Ny  
Styremedlem Robert Barhaughøgda Velges for to år Ny 
Styremedlem Ingen innstilt Velges for to år  
Varamedlem Ingen innstilt Velges for ett år  
Varamedlem Ingen innstilt  Velges for ett år  

 

*Rachid Elhajoui gikk inn i Hovedstyret i forbindelse med at et valgt medlem trakk seg fra sitt verv i 
2021.  Velges derfor inn for to år.  

Valgkomite 2023:  

Patrik Stubrud 
Joachim Berger Skovheim 
 
Kontrollutvalg:  
Kontrollutvalget er ikke på valg og det består av:  
Tom Holm Paulsen, medlem  
Carsten Amtrup, medlem  
Hege Opsahl, varamedlem  
 
Valgkomiteen har bestått av Chirsten Castberg, Jo Inge Sydtangen og Anne-Stine Roksvaag.  
 
 
Valgkomiteen kom dessverre noe sent i gang, og har funnet arbeidet med å innstille nye medlemmer 
til Hovedstyret svært utfordrende.   
Det skyldes til dels at vi fortsatt var i et pandemivakuum, men også valgkomiteens sammensetning.   
Valgkomiteens forsøk på å tenke utenfor boksen har heller ikke ført frem, til tross for at det er sendt 
ut en utlysning per e-post med sms-varsling til alle betalende medlemmer. (vedlagt)   
 
 
Vi har oppfordret det sittende styret til å finne kandidater til valgkomiteen som har en lengre fremtid 
som aktive foreldre i idrettslaget, enn hva som er tilfellet for denne valgkomiteen. Det har vært en 
utfordring å skulle finne gode kandidater når man ikke lenger er en del av den aktive medlems-
gruppa. 
 
Hovedstyret går inn i det kommende idrettsåret med et styre bestående av langt færre medlemmer, 
og med mindre noen stiller sitt kandidatur vil medlemmene ikke lenger kunne kreve det samme av 
sitt Hovedstyre som tidligere år.  



Hovedstyret ber derfor om Årsmøtets tillit til, uten å måtte innkalle til ekstraordinært årsmøte, å 
innlemme aktuelle, nye medlemmer til Hovedstyret for å fylle da ledige rollene. 

 


