
Sak Valg 

Valgkomiteens innstilling 
 

Valgkomiteen ved Marianne Marthinsen og Marja-Liisa Andersson sender over følgende innstilling til 

valg av styret i Lommedalen kjøre og rideklubb for perioden 2016. Alle foreslåtte kandidater er 

kontaktet og har takket ja.  

Valgkomiteen er takknemlig over å kunne foreslå kandidater vi anser har motivasjonen til å drive frivillig arbeid. 

I tillegg til at de representerer ulike grener og med ulik bakgrunn.  

Leder    Anders Kiil  (Gjenvalg) 

Nestleder    Mette Sattrup (Gjenvalg) 

Styremedlem  Marianne Fossum  (Gjenvalg) 

Styremedlem  Geir Fossum  (Gjenvalg) 

Styremedlem     Christine Finnbråten (Gjenvalg) 

Styremedlem   Cathrine Berner(NY) 

Styremedlem   Kristine Jevne Berge (NY) 

Valgkomiteen har fått en del tilbakemeldinger rundt § 7 Inhabilitet.  

Vi anser derfor at det er viktig for årsmøte å opplyse om dette. Det kan dukke opp spørsmål/hendelser hvor 

styret skal fatte avgjørelser, hvor en eller flere medlemmer bør vurdere sin egen habilitet.  

Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse 

 a) når vedkommende selv er part i saken  

b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken 

 c) når vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer med en part  

d) når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller er medlem av styret i et selskap som er part i saken. 

Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til 

vedkommendes upartiskhet, blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for 

vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er 

reist av noen part. Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ.(7) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart 

at den tillitsvalgte eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og at idrettslige 

interesser ikke tilsier at vedkommende bør vike sete. Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte 

underordnet i samme organisasjonsledd. Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte som en 

avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. 

 

 

 


