
Rapport Valgkomité ASF 2019/2020 

Valgkomiteen bestod opprinnelig av følgende medlemmer: 

Leder: Anders Aanonsen 

Medlemmer: Eivind Feragen, Eivind Berg 

Vara: Trude Eliassen 

 

Etter første møte ble komiteen omorganisert og har siden bestått av: 

Konstituert leder: Eivind Berg 

Medlem: Eivind Feragen 

Konstituert medlem: Trude Eliassen 

 

Valgkomiteens arbeid har bestått av: 

- Møter valgkomite 

- Telefonmøter valgkomite 

- Intervjuer styrekandidater 

- Mailutveksling med sittende styre og nye kandidater 

- Telefonsamtaler med sittende styre og nye kandidater 

 

Valgkomiteen har hatt følgende møter: 

- 2 ordinære møter 

- 2 telefonmøter 

- 3 intervjuer med styrekandidater i møte form 

 

 

Sittende styre i ASF bestod av: 

Leder: Ole Richard Mortensen 

Nestleder: Aslak Heim Pedersen 

Styremedlemmer: Siri T.Vevstad, Anett Eidesund, Bjørn Fossestøl 

Vara: Kim Jarno-Kristiansen, John Arne Johnsen 

 

 

Følgende kandidater var på valg: 

Leder: Ole Richard Mortensen 

Styremedlem: Siri T Vevstad 

Vara: Kim Jarno-Kristiansen, John Arne Johnsen 

 

Følgende styremedlemmer stiller ikke til gjenvalg: 

Ole Richard Mortensen, Siri T Vevstad, Kim Jarno-Kristiansen, John Arne Johnsen 

 

Følgende styremedlemmer avgår før utløp av sittende periode: 

Anett Eidesund, Bjørn Fossestøl 

 



Valgkomiteen har vært i kontakt med følgende: 

- Ledere: Jollegruppe, BB11, Tur og Hav, Styret, Hyttekomite 

- Medlemmer ASF  

 

Nye medlemmer til styret har vært søkt gjennom: 

- Utsendt spørreskjema til alle medlemmer av ASF 

- Kontakt med ledere av: Jollegruppe, BB11, Tur og Hav, Styret, Hyttekomite 

- Direkte henvendelser til sentrale personer i ASF for råd og tips.  

 

 

Følgende kandidater stiller til valg: 

Kristian H. Eimind (Tur og Hav) 

Einar Frodesen (Tur og Hav) 

Kristoffer Andreas Lyngvi-Østerhus (Jolle) 

Gro Gustavsen (Jolle) 

Trude Eliassen (BB11) 

Geir Skjæveland (BB11) 

 

Følgende er ikke på valg: 

Aslak Heim Pedersen (Maritim Mestring) ,sittende for andre år, ikke på valg 

 

 

Valgkomiteen har hatt følgende utfordringer: 

- Konstituering av valgkomite 

- Stort frafall fra sittende styre 

- Få kvinnelige kandidater 

- Korona 

 

Noen betraktninger: 

Året 2020 ble et noe annerledes år på så mange måter. Få av styrets medlemmer stilte til gjenvalg, og 

noen trakk seg fra videre arbeid i sittende periode. Utsettelser som følge av korona har medført at 

styremedlemmer som nå stiller til valg, potensielt kan få en svært kort og begrenset styreperiode. 

Valgkomiteen anser en mulig svært begrenset styreperiode uheldig for styremedlemmet og foreningen, 

samt finner det utfordrende å anbefale en endelig styre sammensetning for en så kort periode. 

 

På ovenfor nevnte grunnlag har valgkomiteen følgende innstilling til nytt styre 2020 

Nestleder: Aslak Heim Pedersen (sittende for andre år, ikke på valg) 

Ovenfor nevnte kandidater konstituerer seg for valgåret 2020, og oppfordres til ordinært gjenvalg 2021. 

 

For valg komiteen  

Konstituert leder 

Eivind Berg 


