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Innkalling til Bærum Idrettsråds årsmøte  
 

Tirsdag 16. mars 2021 kl 1800 på teams 
 

DAGSORDEN 
Sak  1:   Godkjenning av fremmøtte representanter 
 
Sak  2: Godkjenning av dagsorden 

▪ Valg av dirigent    Styrets forslag: Dag Egil Strømme 
▪ Valg av sekretær  Styrets forslag: Kathrine Sole Semb 
▪ Valg av representanter til å underskrive protokollen 

 

Sak  3: Årsberetning 2020 for Bærum Idrettsråd 
 
Sak  4: Regnskap 2020 med revisjonsberetning 
 
Sak  5: Saker til behandling 
 5.1  Prioriterte arbeidsoppgaver 2021 

BIR har oppdatert prioriterte arbeidsoppgaver for 2020 som forslag til plan for 2021.      
 Styret inviterer årsmøtet til å vedta forslaget til prioriterte arbeidsoppgaver 2021 

5.2  Kriterier for lokale aktivitetsmidler (LAM) 2021 
Kriterier for tildeling av LAM ble vedtas årlig av årsmøtet i BIR.  BIR gjennomførte høsten 2018 
en prosess med idrettslagene om en revisjon av kriteriene til 2019. 
Styret inviterer årsmøtet til å vedta framlagte kriterier for tildeling av LAM 2021 

5.3 Innmeldt sak 
Årskontingent til BIR er kommet som et innspill fra Bærumssvømmerne, Idrettslaget Jardar og  
Lommedalen Idrettslag. 
Klubbene inviterer årsmøtet til å vedta forslaget om innføring av medlemskontingent til BIR. 
 

Sak  6: Budsjett 2021 
 
Sak  7: Valg 
 

Sandvika,  05.03.21 
Øivind Gladsø (s), leder Bærum Idrettsråd  Kathrine Sole Semb, daglig leder 
 

Vedlegg: 

• Årsberetning og revidert regnskap for 2020 

• Forslag til prioriterte arbeidsoppgaver for 2021 

• Forslag til kriterier for lokale aktivitetsmidler 2021 

• Styrets budsjettforslag 2021 

• Valginnstilling 
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ÅRSBERETNING 2020 
 
1.  Tillitsvalgte og ansatte i Bærum Idrettsråd 
1.1. Styret 
Leder: Øivind Gladsø (2016-22, styremedlem fra 2010) 
Nestleder: Svein Mossing (2015-2021, styremedlem fra 1999) 
Styremedlem: Brit Stavik (2019-21) 
Styremedlem: Knut Guldbrandsen (2019-21) 
Styremedlem: Ola Nygard (2014-22) 
Styremedlem: Cecilie V. Brekke (2020-22) 
Varamedlem: Eivind Gjeraker (2020-22 
Varamedlem: Bente Landmark (2017-21) 

1.2. Kontrollkomité Ingeborg Rasmussen, leder (2020-22) 
Jacob Berger, medlem (2007-22) 

 Dag Aarnes, varamedlem (2020-22) 

1.3.  Valgkomité Cecilie Stray, leder (2019-21) 
Vibeke Berge Almskog (2018-21) 

 Jens Mundal (2020-21) 
 Steffen Solem, varamedlem (2020-21) 

1.4. Ansatte     Daglig leder: Eystein Weltzien (1997-2020) 
      Kathrine Sole Semb (2020-) 
 

2.  Representasjon 
Kretsting Viken 24.10. Sundvollen: Brit Stavik og Cecilie Brekke 
IR-seminar 14.-15.09. Lillestrøm: Kathrine Sole Semb og Eystein Weltzien 
 

3.  Medlemsstatistikk for Bærumsidretten 
Pr. 31.12.20 var 110 idrettslag fra Bærum kommune registrert som medlem av Norges 
Idrettsforbund.  Halvparten har mer enn 200 og 22 lag over 1000 medlemmer. 
Det er registrert 56 800 medlemmer i idrettslag tilsluttet NIF.   
Bedriftsidretten i Bærum har 58 lag tilsluttet ABIK. 
 

4.  Idrettslige bragder 2020 
En rekke utøvere fra Bærum har hevdet seg i toppen nasjonalt i mange idretter.  Flere hevder seg 
høyt oppe internasjonalt med deltakelse i internasjonale mesterskap.  Det er stor bredde i toppen 
som et resultat av planmessig og solid arbeid i idrettslagene.   
Bærum Kommunes årlige «idrettens festkveld» for norgesmestere, medaljevinnere i internasjonale 
mesterskap og stipendutdeling ble avlyst grunnet covid-19. 
19 utøvere mottok Bærum Kommunes idrettsstipend for 2020.   
 

5.  Tilskudd 2020 
5.1. Tilskudd til BIR 
BIR mottok kr. 733 000 fra Bærum Kommune til idrettsrådets drift.  Fra Akershus Idrettskrets 
mottok BIR kr. 15 000.  I statlig mva-kompensasjon mottok BIR kr. 222 230. 
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5.2 Årsregnskap 
Regnskapet er avsluttet med et resultat på kr - 350 422. 
Resultatet er negativt på grunn av lønn til Kathrine Sole Semb og Eystein Weltzien i de siste 6 
måneder i 2020. 

 
5.3. Kommunale tilskudd til idrettslagene 
Tilskuddene til idrettslagene 2020 ble fordelt av BIR etter kommunale kriterier. 
Det ble tildelt kommunal støtte til 64 idrettslag.  BIR fordeler årlig driftstilskudd til skianlegg og 
vedlikeholdsmidler til klubbhus. 
Til ikke-konkurranserettet aktivitet for ungdom tildelte BIR midler til 8 idrettslag. 
Bærumspakken knyttet til covid-19 ble fordelt av BIR i samarbeid med Idrett&bad med 7 mill NOK. 
Anleggsplanen beløp seg til kr 17,5 mill.   
 
Følgende kommunale tilskudd ble fordelt av BIR til idrettslagene i 2020: 

Aktivitetstilskudd Kr 2 234 356 
Tilskudd HC 
Drift av idrettslagseide anlegg 

   Kr 
Kr 

801 200 
2 016 000 

Idrettsskoler Kr  183 540 
Prosjektmidler Kr  150 000 
Refusjon av leieutgifter Kr 673 904 
Idrettsstipend Kr 195 000 
Driftsstøtte skianlegg Kr 1 911 000 
Vedlikehold klubbhus Kr 526 000 
Sum fordeling: Kr 8 691 000  

 
5.4. Statlige tilskudd til idrettslagene 
Kulturdepartementet fordeler midler fra spillemiddeloverskuddet til lokale aktiviteter i idrettslagene 
(«LAM-midler»).  Bærum ble for 2020 tildelt kr. 9 830 987.  BIR fordelte disse midlene til 68 
idrettslag etter kriterier som ble vedtatt på årsmøtet 2020.  KDs ordning med mva-kompensasjon 
for vare- og tjenestemoms innbrakte ca 18 mill kr til idrettslagene i Bærum. 

 
6.  Styrets arbeid 
Det er avholdt 8 styremøter i perioden.  Styrearbeidet har hatt følgende ansvarsfordeling: 
Politiske møter/media: Øivind Gladsø 
Anlegg: Svein Mossing og Knut Guldbrandsen 
Ungdomsidrett/helse/frivillighet/integrering: Cecilie Brekke og Bente Landmark 
Stipendjury: Brit Stavik, Eivind Gjeraker og Kathrine Sole Semb 
Tildelingsutvalg: Svein Mossing og Knut Guldbrandsen 
Avtalespørsmål: Ola Nygard 
BIRs arbeidsform: Øivind Gladsø og Brit Stavik 
BIR leier kontor hos Friskis&Svettis på Avløs i Durudveien 33.  BIRs økonomioppfølging og 
regnskap er foretatt av Fossum IFs administrasjon. 
BIR har som nettside benyttet NIFs løsning for idrettsråd.   
BIR har jevnlig kontakt med de største idrettsrådene i landet.   
Styret v/ansettelsesutvalget har ansatt ny daglig leder etter Eystein Weltzien, som sluttet ved 
årsskiftet 2020/21.  Kathrine Sole Semb tiltrådte 15.08.  
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6.1.  Bærum Kommunes handlingsprogram 2021-24 
Ved den politiske behandlingen av handlingsprogrammet for 2021-24 ble det bevilget midler til 
videreføring av spillemiddelforskuttering for kostnadskrevende anlegg, samt driftsmidler som sikrer 
drift av ny Hosle kunstisbane.  Som innspill til kommunens rullering av langsiktig drifts- og 
investeringsplan 2020-40 (LDIP) har BIR foreslått at det avsettes investeringsmidler  
i neste planperiode til å realisere bandyhall på Hauger og turnhall i Vestre Bærum. Ordningen med 
forskuttering av spillemidler ble videreført i ytterligere 2 år med 5 mill. 
 

6.2.  Ny anleggsplan 2021-23 
Revidert anleggsplan for idrett og friluftsliv for perioden 2021-23 ble vedtatt av MIK 04.06.  Omlag 
100 ordinære idrettsanlegg og rehabiliteringer er prioritert i planen.  Som grunnlag for 
prioriteringsarbeidet har BIR gjennomført en grundig prosess med en rekke møter med idrettslag 
som har kommet med innspill om anleggsplaner.  I prioriteringsarbeidet er oppgradering og 
modernisering av eksisterende anlegg som brukes mye av barn og unge vektlagt med særlig fokus 
på alpinanlegg og kunstisanlegg.  Planen rulleres årlig.   
Som en oppfølging av planen ble det avsendt 50 spillemiddelsøknader fra kommunen til fylket for 
2021 med total søknadssum 153,5 mill.  For 2020 ble Bærum tildelt 28,5 mill kr av total 
søknadssum på 140 mill.  De største prosjektene som det er søkt spillemidler for er Bærum 
idrettspark (åpnet i 2012) og ny svømmehall på Rud.   
Økende aktivitet og utvikling på anleggssektoren gjør at det fortsatt er et stort udekket behov for 
idrettsanlegg i Bærum.  Prosjektplanene fra idrettslagene holder gjennomgående en meget høy 
kvalitet med god dokumentasjon på behov og kostnader.  Større/komplekse anlegg i regi av 
idrettslag er utfordrende, både med finansiering og drift.  BIR har arbeidet med og fått gjennomslag 
for at kommunen forskutterer mva og spillemidler for større anlegg, noe som vil gjøre det lettere for 
idrettslagene å håndtere større anleggsprosjekter. 
 

6.3.  Fremdrift for større anleggsprosjekter  
Svømmeanlegg på Rud med 50m svømmebasseng og terapibasseng er i sluttfasen med planlagt 
åpning høsten 2021. Friidrettsanlegget på Rud blir ferdigstilt høsten 2021 og taes i bruk våren 
2022. Planleggingen av ny Nadderud stadion, med flytting av friidrettsanlegget til Rud, har pågått i 
over 7 år.  Plassering er avklart.  Regulering, innhold og driftsmodell er under arbeid. 
Ny flerbrukshall på Eikeli og Oksenøya knyttet til skoleutbygging er under bygging med 
ferdigstillelse i 2022. 
 

6.4.  Regulering/arealsikring 
Arealsikring er kontinuerlig et viktig arbeidsområde for idretten i Bærum.  BIR har sammen med 
idrettslagene fulgt opp høringsuttalelser i reguleringssaker som berører idretten og gjennomført 
møter med Planseksjonen og med Planutvalget.   
Reguleringsplan for Nadderud idrettspark er igangsatt og inkluderer nytt fotballstadion og ny 
tennishall.  Som innspill til kommunens LDIP har BIR fokusert på behovet for å sikre arealer til 
idrettsanlegg ved utbygging av Sandvika-området og ved planlegging av utbygginger på Fornebu 
(Tårnet og Holtekilen).  
 

6.5.  Drift av idrettsanlegg 
De fleste idrettsanlegg i Bærum driftes av idrettslag med driftsavtale/driftstilskudd fra kommunen.  
Det nedlegges et stort arbeid i idrettslagene med å forestå drift av idrettsanlegg.  Stramme 
kommunale driftsrammer for idrettsanlegg hvor idrettslagene har driftsansvaret og økende krav til 
kvalitet på drift byr på betydelige utfordringer for idrettslagene i framtida.   
Midler til å redusere energikostnader i idrettsanlegg er fordelt i samarbeid mellom BIR og 
kommunen.  Hittil er det prioritert midler til varmepumper i klubbhus, spenningsregulatorer for  
lysanlegg, utredninger om energitiltak, energisparetiltak i alpinanlegg/isanlegg og utfasing av 
oljefyring i tennishaller. 
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De senere års fokus på miljøkonsekvenser ved bruk av gummigranulat på kunstgrasbaner har ført 
til at Bærum Kommune har innført retningslinjer for håndtering av granulat.  Kommunen har fulgt 
opp retningslinjene gjennom innføring av pålegg/krav om tiltak som skal forhindre granulat på 
avveie.  Kommunen yter tilskudd til gjennomføring av nødvendige driftstiltak.  
Det er kun Bærum idrettspark og Nadderud svømmehall/idrettshall som har helkommunal drift.  
Idrettslagene har ansvaret for driften av kunstgrasbaner, kunstisbaner, skianlegg, tennisanlegg, 
noen idrettshaller, Nadderud Arena, Hundsund svømmehall, mv.   
Drift og vedlikehold av idrettsanleggene er fortsatt krevende for klubbene.  Det har de siste årene 
vært noe styrking av rammebetingelsene for idrettslagenes drift av anlegg.  Is- og snø-anleggene 
har fortsatt krevende driftsvilkår.  Kolsåsbakken har i anleggsplanen fått noe gjeldsreduksjon.  I 
samråd med BIR har de tre alpinanleggene igangsatt en prosess om et nærmere samarbeid med 
sikte på å oppnå synergieffekter/kostnadsbesparelser. 
  

6.6.  Ungdoms- og mosjonsidrett 
BIR har fordelt kommunale prosjektmidler til videreføring av ungdomsprosjekter i regi av 
idrettslagene.  «Åpen hall» er gjennomført i Rykkinnhallen og Combihallen, samt at det har vært 
tilbud om «åpen bakke» i Kirkerud og Krydsby.   
 

6.7.  Kontakt med Bærum Kommune 
BIR har avgitt uttalelser til saker som kommunen har hatt oppe til behandling.  BIR har avholdt 
kontaktmøte med Kommunedirektøren og hatt god dialog med MIK-utvalget og Planutvalget.  BIR 
har gjennomført møter med partiene om bl.a. handlingsprogrammet for 2021-24. 
Det er avholdt 4 kvartalsmøter mellom BIRs styre og Idrett&bad, hvor aktuelle saker er drøftet.  
Styret anser disse møtene som nyttige i dialogen mellom idretten og kommunen.  I tillegg har det 
vært en jevnlig og god administrativ kontakt mellom BIR og Idrett&bad.  Det er avholdt møter med 
idrettslag hvor både BIR og kommuneadministrasjonen har vært tilstede.  BIR har vært delaktig i 
prosessen med ny Nadderud Stadion og har hatt kontaktmøter med Eiendomsavdelingen. 
 

6.8.  Kontakt med idrettslagene 
Utlysning av tilskudd og annen relevant info sendes fra BIR til idrettslagene. 
Styret/daglig leder har vært på møter/besøk i lagene.  Det er avholdt fellesmøter/samlinger av lag 
innen samme idrettsgren.   
BIRs årlige høstseminar ble avviklet 23.-24.10. på Sundvolden hotell med god deltakelse fra 32 
idrettslag.  Dialog med representanter fra de politiske partier var hovedtema.  Egen rapport fra 
seminaret ble sendt idrettslagene. 
BIR har i samarbeid med kommunen koordinert info til idrettslagene for å sikre at flest mulig barn 
og unge skal få tilgang til trening, uavhengig av foreldrenes økonomiske evne.  Innføring av 
fritidsstipend har fungert som en nyttig støtteordning. 
 

Sandvika 09. februar 2021 

I styret for Bærum Idrettsråd 
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Bærum Idrettsråd 
      

Resultatregnskap 2020 

      

      

INNTEKTER 2020  2019  Budsjett 2020 

      

Bærum kommune til BIR       733 000         721 000         733 000  

Bærum kommune til lag og utøvere     2 632 000       2 588 000       2 632 000  

Viken Idrettskrets         15 000           33 000             5 000  

Refusjon MVA       222 230         221 226         225 000  

Renteinntekter           1 108             4 048             5 000  

sum Inntekter     3 603 338       3 567 274       3 600 000  

      
UTGIFTER      

      

Personalkostnader     1 033 928         694 712         900 000  

Høstkonferansen         72 184           43 849           45 000  

Møtekostnader og seminar         25 302           28 711           20 000  

Administrasjonskostnader       190 346           97 616         130 000  

Tilskudd og stipend     2 632 000       2 588 000       2 632 000  

sum utgifter     3 953 760       3 452 888       3 727 000  

Resultat      -350 422         114 386        -127 000  

Avsetning                -         
      
Overført egenkapital      -350 422         114 386    
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5.1  Prioriterte arbeidsoppgaver 2021 
Forslag til Bærum Idrettsråds årsmøte 16.mars 2021 
 

1.      Dialog og møteplasser 
1.1. Videreføre en ansvarlig dialog med administrasjon og politikere i kommunen om idrettens 

rammevilkår. 
1.2. Dialog med politiske partier for å sikre idrettens interesser.  
1.3. Videreføre viktige møteplasser for idrettslagene, som høstseminaret og 

fellesmøter/brukermøter med idrettslagene. 
1.4. Digitale møteplasser med mål om å øke informasjonsflyt, dialog og erfaringsutveksling  
 

2.      Arealer og anlegg 
2.1. Følge opp prioriteringer i anleggsplan 2019-22 og langsiktige planer. 
2.2. Legge til rette for en anleggsutvikling i takt med forventet befolkningsvekst gjennom å sikre 

tilstrekkelig areal i kommuneplanen som tilfredsstiller idrettens kravspesifikasjon for 
utøvelse av idrett og friluftsliv både i randsonen av marka, for vannarealer og innenfor 
byggesonen. 

2.3. Arbeide for at markabaserte idretter kan utvikles innenfor rammene av markaloven.  
2.4. Medvirke til at det gjennomføres regulering for å sikre nødvendige arealer til aktiviteter for 

barn og unge og dermed gi gode oppvekstkår. 
2.5. Bidra til å sikre idrettens behov i områdeplaner for Fossum, Kadettangen/Sandvika og 

Fornebu. 
2.6. Følge opp og bidra til realisering av Nadderud Stadion og sikre idrettsarealene i 

idrettsparken inkl tennishall 
2.7. Medvirke til nye haller knyttet til skoleutbygginger, og at en av disse blir en basishall for 

turn. 
 

3.   Rammevilkår/anleggsdrift 
3.1. Bidra til miljøvennlig idrett og prioritere midler til energisparetiltak i idrettsanlegg i 

samarbeid med kommunen og idrettslagene. 
3.2. Arbeide for at kommunal forskuttering av spillemidler og mva for kostnadskrevende anlegg 

opprettholdes. 
3.3. Arbeide for økte midler til drift og vedlikehold av kunstisanlegg og andre idrettslagseide 

anlegg. 
3.4. Bidra til å begrense negative økonomiske konsekvenser av koronaen. 
 

4.   Aktivitetsutvikling 
4.1. Bidra til et stort mangfold i idretten, samt gi et tilbud til flest mulig gjennom livsløpet. 
4.2. Samarbeide med kommunen om støtteordninger til idrettsaktiviteter til barn og unge med 

betalingsvansker. 
4.3. Evaluere ordningen med kommunale fritidsstipend. 
4.4. Bidra til å initiere studie av hvilke tiltak som virker for at flest mulig kan drive idrett. 
 

5.   Organisasjon 
5.1    Videreføre og videreutvikle BIRs arbeidsform med ny daglig leder og ny kommunal    

administrasjon. 
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5.2 Kriterier for tildeling av lokale aktivitetsmidler fra 
Kulturdepartementet (LAM) 2021 
Forslag til Bærum Idrettsråds årsmøte 16.mars 2021 

 
Lokale aktivitetsmidler fra Kulturdepartementet (LAM) ble innført i år 2000.   Tilskuddet har 
økt jevnlig fra 1,8 MNOK i 2000 til 9,8 MNOK i 2020.  Kriterier for tildeling av LAM 
fastsettes av årsmøtet i idrettsrådene innenfor de retningslinjer som er fastsatt av KD.  
Tildeling baserer seg på aktivitetstall som innrapporteres fra idrettslagene ved søknad om 
kommunale tilskudd.  Idrettsrådet foretar kvalitetssikring av innrapporterte tall og fordeler 
midlene etter kriterier fastsatt av årsmøtet. 
 
90% av tildelt beløp fra KD fordeles etter de aktivitetstall som innrapporteres fra 
idrettslagene ved søknad om kommunale aktivitetstilskudd. 

1.   Det gis tilskudd til fysisk aktive medlemmer 6-19 år som har betalt treningsavgift 
siste regnskapsår. Krav om deltakelse i minst 5 måneders aktivitetstilbud minimum 
én gang pr. uke 

2.   Utøvere som deltar i flere særidrettsgrupper teller for hver idrettsgren 
3.   Utøvere 13-19 år vektes dobbelt 
4.   Idrettsgrener med inntil 50 utøvere vektes dobbelt.  (Idrettsgrener med 51-99 utøvere 

vektes til 100 utøvere) 
5.   Utøvere som deltar i idrettsskole vektes dobbelt (6-12 år) 
6.   Funksjonshemmede utøvere vektes firedobbelt 

 
10% av tildelt beløp fra KD tildeles etter særskilt søknad som støtte til 
ungdomsaktivitet i idrettslag med dokumentert deltakelse av ungdom innenfor 
følgende satsingsområder: 

1. Ungdomsutvalg eller annen medbestemmelse i idrettslagets styrende organer 
2. Trenere og dommere under 25 år 
3. Utdanningstiltak for ungdom under 25 år (minimum to dagers varighet) 
4. Utdanning av trenere/støtteapparat for utøvere med nedsatt funksjonsevne 
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Styrets innstilling til forslag til etablering av 
årskontingent: 
 
Styret er positive til at BIR skal få økonomisk spillerom, som gjør at vi kan styrke vårt 
arbeid ovenfor idretten i Bærum.  
Styret er samtidig opptatt av man skal få mest mulig idrett og aktivitet ut av midler som blir 
tilført idretten – og at dette målet best nås ved at midlene i utgangspunktet og som 
hovedregel forvaltes i idrettslagene.  
 
Det er for 2021 rimelig samsvar mellom arbeidsplan, budsjett og inntekter for BIR. Styret 
arbeider for å få til en mindre styrking av BIRs økonomi gjennom kommunale midler.   
 
Styret innstiller på at forslaget trekkes, eventuelt ikke vedtas. 
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Bærum Idrettsråd 
 

Innstilling fra valgkomitéen til årsmøtet 16. mars 2021 
 
Følgende er på valg: 
Nestleder Svein Mossing  Bedriftsidretten   
Styremedlem Brit Stavik  Høvik IF     
Styremedlem Knut Guldbrandsen Haslum IL  
2. varamedlem Bente Landmark Fossum IF  
 

Valgkomitéen innstiller: 

Nestleder Cecilie V. Brekke Ippon Judoklubb  2021 - 2023  gjenvalg* 
Styremedlem Svein Mossing  Bedriftsidretten   2021 - 2023  gjenvalg 
Styremedlem Brit Stavik  Høvik IF   2021 - 2022 gjenvalg** 
Styremedlem Knut Guldbrandsen Haslum IL    2021 - 2023  gjenvalg 
 2. varamedlem Bente Landmark Fossum IF   2021 - 2023 gjenvalg 
 

Dersom valgkomitéens innstilling følges, vil styret ha følgende sammensetning: 
Leder  Øivind Gladsø  Øvrevoll Hosle IL  2020 - 2022 
Nestleder Cecilie V. Brekke Ippon Judoklubb  2021 - 2023  
Styremedlem Svein Mossing  Bedriftsidretten   2021 - 2023 
Styremedlem Brit Stavik  Høvik IF   2021 - 2022  
Styremedlem Knut Guldbrandsen Haslum IL   2021 - 2023 
Styremedlem Ola Nygard  Bærum Seilforening  2020 - 2022 
1.varamedlem Eivind Gjeraker  Lommedalens IL  2020 - 2022 
2. varamedlem Bente Landmark Fossum IF    2021 - 2023  
Kontrollutvalg  Ingeborg Rasmussen Strand Kajakklubb (leder) 2020 - 2022 
Kontrollutvalg  Jacob Berger  Ondur Skiløperforening  2020 - 2022 
Kontrollutvalg Dag Aarnes  Bærum Sportskl. (varamedlem) 2020 - 2022 
 
Bærum 01.03.2021 
Cecilie N. Stray   Jens Mundal    Vibeke Berge Almskog   
leder valgkomitéen  medlem valgkomitéen  medlem valgkomitéen 

 
Styrets forslag til valgkomité 2021-2022: 
Leder:  Cecilie N. Stray  Blommenholm & Sandvika TK gjenvalg 
Medlem: Vibeke Berge Almskog Stabæk IF     gjenvalg 
Medlem: Steffen Solem    Hauger Bandyklubb  gjenvalg 
Varamedlem: Marianne Lefdal Jardar    ny 
 
* er ikke på valg, men innstilles som nestleder for 2 år fra 2021-2023 
** gjenvalg for 1 år, men med et sterkt ønske om at hun stiller til valg for 2 nye år fra 2022-2024 
 
Justeringen i Brit Stavik sin styreperiode fra 2 år til 1 år i denne omgang er begrunnet i at Cecilie V. Brekke 
sin styreperiode forlenges fra slik den faktisk er (2020-2022) og frem til 2023. Nestleder må velges for 2 år 
og kan ikke være på valg samtidig som leder.  

 


