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Stavanger Seilforening – Årsmøte 21. mars 2023 
Innstilling fra Valgkomitéen 

 
Styret: 
 
Tre styremedlemmer er på valg: Marit Hagland, Ann Kristin Hansen og Einar Cederløv. Marit 
har sittet i styret i fem år, de siste tre som nestleder, Ann Kristin i tre år (herav ett år som 
vararepresentant) og Einar i to år.  Marit ønsker avløsning, de to andre har heldigvis sagt seg 
villige til å fortsette i styret.  Det er derfor kun nødvendig å supplere styret med ett medlem. 
 
Valgkomitéen vurderer at styret bør bestå av medlemmer med variert bakgrunn og 
interesser innenfor foreningens aktivitetsområder, dvs både innenfor seilsport/jolleseiling, 
turseiling, bruk av Langøy, med båt i havnen, bygg- og anleggskompetanse og med god 
økonomiforståelse.  Det er en fordel med styremedlemmer med ledererfaring og gjerne også 
erfaring fra andre styreverv.   
 
Valgkomitéen har forspurt Hanne Nygaard Scherer om hun kunne tenke seg å stille til valg 
som styremedlem.  Noe hun heldigvis har sagt ja til.  Hanne har god erfaring som 
styremedlem fra flere styrer forbundet med egen investeringsvirksomhet og har to sønner 
som seiler jolle i foreningen (Laser og B-One). 
 
Siden Marit ikke tar gjenvalg, trenger vi ny nestleder.  Ann Kristin har sagt ja til å påta seg 
dette vervet. 
 
Valgkomitéens innstilling er dermed: 
 
Styreleder  Finn Eide  Ikke på valg 
Nestleder  Ann Kristin Hansen Velges for to år 
Styremedlem  Einar Cederløv Velges for to år 
Styremedlem  Frank Billingstad Ikke på valg 
Styremedlem  Hanne N Scherer Velges for to år 
Varamedlem  Ståle Hansen  Ikke på valg 
 
 
Kontrollutvalg: 
 
Valgkomitéen anbefaler at Kontrollutvalget består av personer med bred erfaring både fra 
foreningens aktiviteter, med erfaring fra styrearbeid i foreningen, samt relevant 
arbeidserfaring som gir god totalforståelse for virksomhetsledelse og god 
økonomiforståelse. 
 
Valgkomitéen foreslår at de utvalgets tre medlemmene gjenvelges som følger: 
 
 Leder  Bjørn Andersen 
 Medlem Sonja Johannessen 
 Varamedlem Leif Arild Åsheim 
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Revisor: 
 
Valgkomitéen foreslår at engasjementet med Ryfylke Revisjon ved Morten Helland 
forlenges. 
 
Anbefaling: 
 
 Ryfylke Revisjon ved Morten Helland 
 
 
 
 

Valgkomitéen, 17. februar 2023 
 

Rolf Johansen  Kristian Kleiberg Tordis Stangeland Sven Håland 
Leder   Medlem  Medlem  Varamedlem 

 


