Valgkomiteens innstilling – årsmøte 2017
Valgkomiteen har arbeidet ut fra følgende kriterier hentet fra Lov for Kolnes Rytterklubb iht. lovnorm
for idrettslag organisert i NIF:
Begge kjønn skal være representert.
Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik
at ved valg av mer enn tre personer, skal det velges minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen
gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem.
Merknad valgkomite: Det søkes om dispensasjon fra denne regel i forkant da vi ikke har klart å
finne mer enn en mann som ønsker å stille til valg og som er valgbar.
Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: medlem av styret,
valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.
Et medlem som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften
av idrettslaget, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. innen idrettslaget eller overordnet
organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt, eller aksjonær med vesentlig innflytelse i
en juridisk person som har slik avtale som nevnt i første setning.

Vi har dermed funnet følgende kandidater:
Leder: Carina Brandtzæg – velges for ett år
Carina har lang fartstid i Kolnes Rytterklubb og har innehatt ulike verv i klubben. Hun vil sikre
kontinuitet i styret, og er den eneste av det sittende styret som blir med videre.

Nestleder: Maria Cassandra Housken – velges for to år
Maria sitter i dag i styret i rytterkretsen, og har også hatt verv i Sandnes og Jæren Rideklubb hvor hun
tidligere var medlem. Foruten å være en dyktig sprangrytter er hun også ivrig bidragsyter i arbeidet
med å utvikle voltigemiljøet i distriktet.

Styremedlem: Arild Eriksen – velges for ett år
Arild har lang fartstid på Kolnes, og stiller alltid opp dersom det er behov for hjelp til noe. Han er ivrig
med i dugnadsgjengen, og det hender ikke så sjelden at han frakter noen av jentene til stevner i
distriktet. Selv driver han med kjøring, i tillegg til at han er en aktiv bidragsyter og støtte for datteren
Live som driver med dressur. Sørger i tillegg for at begge kjønn er representert i styret.

Styremedlem: Elisabeth Østebø – velges for to år
Elisabeth er en meget driftig dame med mange gode ideer og tanker om hvordan rideklubben skal
drives videre. Hun er mor til Madelen som driver med sprang. Vi har stor tro på at Elisabeth kan bli et
friskt pust i styret, og at hun kan komme med mange gode ideer og innspill til aktiviteter og
framtidsvyer.

Styremedlem: Linda Øxnevad – velges for to år
Linda kommer rett fra styreverv i Sandnes og Jæren rideklubb hvor hun har gjort en god jobb. Flyttet
til Kolnes ganske nylig, og ønsker å gjøre en innsats for klubben.

Ungdomsrepresentant: Evelyn Mosdøl – velges for to år
Evelyn er en ivrig dressurrytter, og ønsker å bidra til å skape et godt miljø rundt ungdommene i
klubben. Hun vil få ansvaret for å dra i gang en egen ungdomsgruppe som kan ha sine egne aktiviteter
i tillegg til styrets.

Varamedlem: Charlotte Haugland – velges for to år
Charlotte har vært medlem av Kolnes Rytterklubb i to år, og står nå oppstallet på Malmheim. Hun
deltar aktivt i dugnadsgjengen i klubben og sitter trofast i sekretariatet når vi arrangerer stevner.

Varamedlem: Heidi Stangeland – velges for ett år
Heidi er sprangrytter, og også eier av lille Pondus – rampungen vår. I tillegg til å være en dyktig
sprangrytter er hun også utdannet pilot. Heidi har stort fokus på sikkerhet.

Valgkomite:
Solveig Fotland Newermann
Mette Lothe
Synnøve Bakkan

Revisorer:
Hans Ivar Ravn-Larsen
Gry Stensgård

