Til årsmøtet i Tromsø Golfklubb, 22. februar 2022

Valg av styre

Valgkomiteen for Tromsø Golfklubb har fulgt opp vedtaket fra årsmøtet i 2021 ved å fremme forslag
på styremedlemmer der dette er nødvendig, det vil si for de av det sittende styrets medlemmer som
er på valg i 2022.
I henhold til årsmøtevedtaket er følgende medlemmer av det sittende styret på valg:
Monica Wara, styreleder
Eivind Knutsen, nestleder
Trond Vidar Hansen, styremedlem
Av disse har Trond Vidar Hansen meldt at han ikke ønsker gjenvalg.
Valgkomiteen har i tråd med god organisasjonsskikk og Idrettsforbundets og Golfforbundets
regelverk, innhentet det sittende styrets vurdering av styrets arbeid og syn på behovet for
kompetanse og egenskaper ved en supplering og/eller utskifting.
De to gjenværende som er på valg har stilt seg til disposisjon for videre styrearbeid. De øvrige
styremedlemmer som ikke er på valg, har gitt uttrykk for at de ønsker at leder og nestleder fortsetter
arbeidet i styret. Dette har valgkomiteen tatt til etterretning og fremmer derfor forslag om gjenvalg
for Wara og Knutsen for to år.
Valgkomiteen har så gjort en vurdering av hvem som kunne passe inn som nytt styremedlem, og vi
foreslår med dette Frode Broks Pettersen valgt for to år. Han har også sagt seg villig til å ta imot
styrevervet.
Valgkomiteens forslag til nytt styre blir dermed som følger:
Monica Wara, styreleder, gjenvalg for to år
Eivind Knutsen, nestleder, gjenvalg for to år
Frode Broks Pettersen, styremedlem, velges for to år
Styremedlemmer som ikke er på valg i 2022:
Morten Marienborg
Bengt Arne Nielsen
Solfrid Nordgård Eskildsen
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Kontrollkomiteen

Golfklubben har vedtektsfestet at årsmøtet skal velge en kontrollkomite bestående av to personer.
Valget gjøres for to år av gangen.
Sittende kontrollkomité består av Kent Helge Holst og Even Liahjell, begge er på valg i år.
Valgkomiteen har fått bekreftet at begge to stiller seg til rådighet for gjenvalg.
Vi foreslår derfor at Ken Helge Holst og Even Liahjell gjenvelges som medlemmer av kontrollkomiteen
for to år.

Valgkomiteen vil med dette takke for oppdraget og ønske det nye styret lykke til i det videre arbeid.
Ny valgkomite foreslås av styret ihht. Idrettsforbundets/Golfforbundets regelverk. Årsmøtet velger
ny valgomite.

Valgkomiteen i Tromsø Golfklubb 2020 -2022

Ulf Jensen

Børge Pettersen

Valgkomite
Styret foreslår Anne G. Ekeland og Lone Jørgensen. Velges for to år.
Styret
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