
NOTAT 

 

Til: Styret i Lier idrettsråd v/leder 

Fra: Valgkomitéen 

Dato: 22. april 2021 

 

Valgkomitéens innstilling til årsmøte i Lier idrettsråd 2021 

Valgkomitéen (VK) avgir med dette sin innstilling. VK har bestått av Pål Grothe, Lier SVK, og 

Pål Thomassen, Stoppen SK. Bjørn Tore Sandhei, Lier Pistolklubb, ble også valgt inn i VK i 

2020, men har ikke deltatt i arbeidet. 

VK har hatt 2 møter på digital plattform og har utvekslet mailer. Arbeidet har i år vært 

vesentlig enklere enn i fjor, hvor vi ikke klarte å innstille kandidater til alle plasser som skulle 

besettes. Det gjør vi i år. Samtlige kandidater som innstilles har bekreftet sitt kandidatur til 

VK. Kandidater som er på valg er fremhevet i fet. 

 

Styret: 

Leder  Wellington Martins Lier Judoklubb Ikke på valg, valgt til 2022 

Nestleder Marianne Israelsen Stoppen SK På valg, innstilles til gjenvalg for 2 nye år 

Styremedlem Alf Henning Flåten Lier IL  Ikke på valg, valgt til 2022 

Styremedlem Sigurd Roestad  Lier IL  Ikke på valg, valgt til 2022 

Styremedlem John Bergflødt  Reistad IL På valg, innstilles til gjenvalg for 2 nye år 

Styremedlem Grethe J. Hasle  Lier VBK På valg, innstilles til gjenvalg for 2 nye år 

Varamedlem Inger Marie Milde Tranby Turn Ikke på valg, valgt til 2022 

Varamedlem Vigdis Lothe Sætha Sylling IF Innstilles til valg for 2 år, ny   

VK er fornøyd med at vi kan foreslå å utvide styret med et nytt varamedlem. VK mener dette 

vil styrke styret og det fører også kjønnsbalansen opp på 50/50. Halvparten av styret er da 

på valg neste år, leder og nestleder velges annethvert år, halvparten av styremedlemmene 

og en av to varamedlemmer gjør det samme. 

 

Kontrollutvalget: 

Leder  Narve Holmen  Sylling IF Ikke på valg, valgt til 2022 

Medlem Svein Erik Olsen Lier IL  På valg, innstilles til gjenvalg for 2 nye år 

Varamedlem Vivi Becher  Spa/Bra På valg, innstilles til gjenvalg for 1 nytt år 



Det skal i tillegg velge valgkomité på årsmøtet. Tradisjonen har vært at de som går ut av 

styret tar plass i VK, men i år er det ingen som går ut. Styret, som er ansvarlig for å finne VK, 

må derfor gjøre en jobb i forkant av årsmøte for å kunne velge VK der. VK har ikke mottatt 

noen dato for årsmøte og ber om at dette avklares snarest for å kunne sikre at minst en av 

oss kan delta. 

 

Med vennlig hilsen 

Valgkomitéen 

 

 

Pål Thomassen (s)       Pål Grothe (s) 

Stoppen SK        Lier SVK 

 

 

 

 


