
  

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i Sarpsborg Nei til EU, 11.02.2020

Ny som leder Inger Ragnhild Aas 1 år Ikke på valg til styret
Nestleder Einar Molteberg 1 år Ikke på valg 
Ny som kasserer Audun Jacobsen 2 år Gjenvalg til styret
Styremedlem Yvonne Log 2 år Gjenvalg til styret
Styremedlem Sverre Støen 1 år Gjenvalg til styret, overtar for Robert
Styremedlem Kai Roger Hagen 2 år Ny 
Styremedlem Eirin Munkebye 2 år Ny 
Vara 1 Arild Smaaberg 2 år Ny 
Vara 2 Inger Marit Sverresen 1 år Ikke på valg 
Vara 3 Eva Lilleng 1 år Ikke på valg
Revisor Egil Bergby 2 år Ny
Revisor Ruth Isebakke 1 år Ny
Valgkomité Anne Margrethe Tangen 1 år Ikke på valg
Valgkomité Ingjerd Braathen 2 år Ny etter Klaus
Valgkomité Arne Lund 2 år Ny (opp fra varaplass)
Valgkomité vara Edmund Berg 1 år Ny

Valgkomiteen avsluttet sitt arbeid 17.01.2020Til styret i Sarpsborg Nei til EU                                     
Dato: 17.01.2020

Forslagsstiller: Valgkomiteen

For noen år siden vedtok årsmøtet i Sarpsborg Nei til EU at av styrets syv faste medlemmer 
og tre varamedlemmer, så skulle fem velges for en periode på to år, mens de andre fem da 
ble valgt for ett år. Bakgrunnen for dette var å sikre seg mot at alle styremedlemmer/vara 
var på valg hvert år. I fjor kom det innspill på årsmøtet at dette prinsippet ikke var ivaretatt 
når det gjaldt revisorer. Dette innspillet har valgkomiteen tatt med seg i årets innstilling, 
hvor en revisor foreslås valgt for to år og en revisor valgt for ett år.

Valgkomiteen har i sin innstilling også fulgt dette prinsippet når det gjelder representanter i 
valgkomiteen, i det vi nå foreslår to nye medlemmer som velges for to år, mens et medlem 
og vara ved dette årsmøtet velges for ett år. Tidligere har det vært slik at valgkomiteens tre 
faste medlemmer har hatt en funksjonstid på ett, to og tre år, mens vara har hatt 
funksjonstid på ett år. 

Komiteen foreslår at disse endringene gjøres gjeldende fra og med dette årsmøtet.

Forslag til vedtak: Valgkomiteens forslag til endringer vedtas.

For valgkomiteen ved komiteens leder Terje Bjørlo  //s


