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VALGKOMITEENS INNSTILLING 2021 

 

Innledning 
Valgkomiteen har bestått av Hildegunn Naas-Bibow (leder), Gerda Havsgård, Knut Erik 

Jacobsen, Tore Valderhaug, Kristian Ruud og Unn Doknæs (varamedlem). Halvor Lauvstad 

måtte trekke seg før oppstart. 

 

Valgkomiteen har gjennomført samtaler med styrets leder, generalsekretær, alle valgte 

representanter i AU og komiteene, samt lederne for gruppestyrene. Det har vært tilgjengelig 

informasjon om valgkomiteens arbeid og oppfordring om å komme med innspill på BSKs 

hjemmesider.  

 

Prosessen har ledet frem til denne enstemmige innstillingen.   

 

Innstilling og begrunnelse 

 

ARBEIDSUTVALGET (AU) 

Rolle Navn Periode velges for og kommentar 

Leder Øystein Rikheim 

Sundelin 

Ikke på valg 

Nestleder Heidi Lier Wisløff 2 år, gjenvalg 

Styremedlem økonomi Ove Hobbesland Ikke på valg 

Styremedlem rådet for 

Norway Cup 

Anders Storbråten Ikke på valg 

Styremedlem utdanning Fredric Ottesen 2 år, gjenvalg (tidligere vara)  

Styremedlem sekretær Kristine Larneng 2 år, ny 

Varamedlem Simen Skogstad 1 år, gjenvalg (tidligere medlem) 

Varamedlem Åse Wikshåland 1 år, gjenvalg 

 

BSK står foran mange spennende og krevende oppgaver og innsatsområder. Eksempler på 

dette er arenaprosjektet, nye idretter og medlemmer, videre utvikling av Norway Cup og videre 

utvikling av BSK, hvor fleridrett, fellesskap og idrett for alle er viktige bærebjelker. Visjonen 

«Felst mulig, Lengst mulig, Best mulig» bør være en ledestjerne for det fokus hovedstyret bør 

ha. Alle innsatsområdene og det generelle styrearbeidet stiller krav til riktig kompetanse og 

erfaring. Videre er det akkurat nå viktig med kontinuitet og et stort hjerte for klubben. 
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Valgkomiteen er opptatt av at styresammensetningen styrker kapasiteten til utvikling av klubben 

i tråd med dette. Valgkomiteen innstiller derfor på gjenvalg av nestleder, Heidi Lier Wisløff, og 

varamedlem, Åse Wikshåland. Videre innstiller valgkomiteen på gjenvalg av Fredric Ottesen og 

Simen Skogstad, med rollebytter hvor Fredric Ottesen innstilles som styremedlem utdanning og 

Simen Skogstad som varamedlem. Juridisk kompetanse er avdekket som et kompetansegap i 

AU. Kristine Larneng har en ettertraktet kompetanse som jurist og advokat. Hun kjenner også 

klubben godt fra sine tidligere verv i AU og Lovkomiteen, og hun innstilles som styremedlem 

sekretær. 

 

KONTROLLKOMITEEN 

Rolle Navn Periode velges for og kommentar 

Leder Leif Arnesen Ikke på valg 

Medlem  Marianne Ø Bergh 2 år, gjenvalg 

Medlem  Heidi Nussle Ikke på valg 

Medlem  Knut Arne Røer  2 år, gjenvalg (tidligere varamedlem) 

Varamedlem Kjetil Løken 1 år, gjenvalg 

Varamedlem Arne Torgersen 1 år, gjenvalg (tidligere medlem) 

 

Kontrollkomiteen innehar viktige kontrolloppgaver i klubben som i forbindelse med 

arenaprosjektet blir særlig viktige. Valgkomiteen innstiller på å videreføre den verdifulle 

erfaringen komiteens leder og medlemmer representerer i denne viktige fasen. Denne 

innstillingen møter den brede tolkningen av BSKs lover mht kjønnsfordeling i § 5.1, men har to 

menn som varamedlemmer. Dette er tilsvarende som årsmøtet godkjente i fjor og Oslo 

idrettskrets innvilget dispensasjon. Formelt vil klubben da også i år sende søknad om 

dispensasjon til Oslo idrettskrets dersom årsmøtet følger valgkomiteens innstilling.  

 

LOVKOMITEEN 

Rolle Navn Periode velges for og kommentar 

Leder Brynjar Østgård 2 år, gjenvalg 

Medlem Bodil Teig Ikke på valg 

Medlem Karine Jacobsen 2 år, ny 

Varamedlem Kjetil Stensvik 1 år, ny 

 

Det er viktig med erfaring fra klubben og juridiske vurderinger i Lovkomiteen. Valgkomiteen 

innstiller på gjenvalg av Brynjar Østgård som leder. Valgkomiteen innstiller Karine Jacobsen 

som nytt medlem. Hun har en ettertraktet profil som jusstudent, er fremdeles aktiv 
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friidrettsutøver i BSK og sitter i friidrettsstyret som ungdomsrepresentant. Videre innstiller 

valgkomiteen Kjetil Stensvik som nytt varamedlem. Han har også en ettertraktet profil som jurist, 

har aktive yngre barn og er blant annet aktiv i klubben som trener for 2010-årgangen til 

skigruppa. 

  

HEDERSBEVISNINGSKOMITEEN 

Rolle Navn Periode velges for og kommentar 

Leder Jan Løken 2 år, gjenvalg 

Medlem Gro Kristoffersen Ikke på valg 

Medlem Mona Vister 2 år, gjenvalg 

Varamedlem Terje Ekeberg 1 år, gjenvalg 

 

Hedersbevisningskomiteen sørger for at klubben hedrer ildsjelene som jobber for fellesskapets 

beste. Her er det viktig med gode prinsipper og kjennskap til klubben. Valgkomiteen innstiller på 

gjenvalg for de tre rollene som er på valg.  

 

Oppsummering av valgkomiteens arbeid 

Gjennom sitt arbeid får valgkomiteen innspill på hva som fungerer godt og forbedringsområder i 

styring av klubben. Disse er oppsummert og vil bli formidlet til styrets leder. 

 

Vedlegg 

I dokumentet «Bakgrunnsinformasjon» er det inkludert en kort beskrivelse av hver person. 

* * * * * 

Oslo, 09.03.2021 

 

 

Hildegunn Naas-Bibow  Gerda Havsgård   Knut Erik Jacobsen 

Leder (sign)    Medlem (sign)    Medlem (sign) 

 

 

Tore Valderhaug   Kristian Ruud    Unn Doknæs   

Medlem (sign)    Medlem (sign)    Varamedlem (sign) 

    


