
Rapport Valgkomité ASF 2020/2021 

Valgkomiteen medlemmer: 

Leder: Eivind Berg 

Medlemmer: Eivind Feragen, Ole Richard Mortensen 

Vara: Siri T.Vevstad 

 

Valgkomiteens arbeid har bestått av: 

- Teams møter 

- Telefonmøter  

- Intervjuer styrekandidater per tlf. 

- Telefonsamtaler med sittende styre og nye kandidater 

 

Valgkomiteen har hatt følgende møter: 

- 4 Teams møter 

- 1 telefonmøte 

- 5 intervjuer/forespørsler med styrekandidater per tlf 

 

 

Sittende styre i ASF bestod av: 

Konstituert Leder: Aslak Heim Pedersen 

Styremedlemmer: Einar Frodesen (Tur og Hav), Kristoffer Andreas Lyngvi-Østerhus (Jolle), Trude Eliassen 

(BB11), Geir Skjæveland (BB11) 

Vara: Kristian H. Eimind (Tur og Hav), Gro Gustavsen (Jolle) 

 

 

Følgende kandidater er på valg: 

Konstituert Leder: Aslak Heim Pedersen 

Styremedlem: Ingen på valg 

Vara: Kristian H. Eimind (Tur og Hav), Gro Gustavsen (Jolle) 

 

 

Følgende styremedlemmer stiller ikke til gjenvalg: 

Aslak Heim Pedersen (Maritim Mestring) 

 

 

Valgkomiteen har vært i kontakt med følgende: 

- Konstituert Leder ASF: Aslak Heim Pedersen  

- Medlemmer ASF  

- Jollegruppe ASF 

- Aktuelle kandidater fra hovedstyret ASF 

 

 



Nye medlemmer til styret har vært søkt gjennom: 

- Konstituert Leder ASF: Aslak Heim Pedersen  

- Medlemmer ASF  

- Jollegruppe ASF 

- Aktuelle kandidater fra hovedstyret ASF 

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

 

Valgkomiteen har hatt følgende utfordringer: 

- Korona 

- Få kvinnelige kandidater 

- Ingen styrekandidater som er aktive medlemmer/foreldre i Jollegruppa 

- Vanskelig å få plass til kandidater fra alle undergrupper 

 

Noen betraktninger: 

Som et utgangspunkt ønsket valgkomiteen å ha representanter fra alle undergruppene representert i 

styret. I inneværende år ble det kun en plass ledig, da vi lyktes med å skape kontinuitet ved at begge 

vara tok gjenvalg. Da det for øyeblikket ikke er «aktive» representanter for jollegruppa i styret, fant 

valgkomiteen det riktig å prioritere å få inn «aktive jolleforeldre» i en gruppe som nå er i fin vekst. 

Dessverre medfører dette at Hyttekomiteen og Maritim Mestring ikke er representert inneværende år. 

 

 

Valgkomiteens innstilling for 2021 

 

Følgende kandidater stiller til valg:  

- Kristoffer Andreas Lyngvi-Østerhus (sitter for andre år, men stiller til valg som leder for et år) 

- Einar Frodesen (Tur og Hav) (sitter for andre år, men stiller til valg som nestleder for et år) 

- Odd August Gilbo (Jolle) (stiller som styremedlem for to år) 

- Kristian H. Eimind (Tur og Hav) (ferdig med et år, stiller til gjenvalg som vara for et år) 

- Gro Gustavsen (Jolle) (ferdig med et år, stiller til gjenvalg som vara for et år) 

Følgende er ikke på valg: 

- Trude Eliassen (BB11) (sittende for andre år) 

- Geir Skjæveland (BB11) (sittende for andre år) 

 

  

 

For valgkomiteen  

leder 

Eivind Berg 


