
 

INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN TIL ÅRSMØTET 25. JANUAR 2017 

Denne innstillingen er justert i henhold til at foreslått endring av paragraf 6 blir gjennomført for å 
sikre kontinuitet i styret. 

Håkon Røvang, leder    ikke på valg  

Svein Fagersand, sekretær  på valg (2 år)  Tar gjenvalg 

Kristin Myhrhaug Hatlestad, kasserer på valg (2 år)    Tar gjenvalg 

Unni Skog, musikkansvarlig  ikke på valg  

Astrid Peymann, styremedlem  på valg (2 år)  Tar gjenvalg 

Birger Bulukin, lydansvarlig   ikke på valg 

Håkon Røvang, webansvarlig  på valg (2 år)   Tar gjenvalg 

Kjersti Myhrhaug, varamedlem  på valg (1 år)  Tar gjenvalg 

Astrid Ruus Eigeland, varamedlem på valg (1 år)  Tar gjenvalg 

   

Ann-Karin Grønbech, valgkomite på valg (1 år)  Tar gjenvalg 

Inger Sekkesten, valgkomite  på valg (2 år)  Tar gjenvalg 

Karen Johansen, revisor      Fortsetter 2017 

VEDTEKTER - UTDRAG§ 6 Styret 

Gjeldende: Styret består av Leder som er på valg hvert år, mens resten av styremedlemmene velges for 2 år ad 
gangen.  Musikkansvarlig og Kasserer er på valg i like år, mens Sekretær og Web-ansvarlig er på valg i ulike år. I 
tillegg velges to varamedlemmer til styret for 1 år ad gangen. Varamedlemmene skal hovedsakelig hjelpe til med 
avviklingen av konsertene, ved de faste medlemmers fravær og ellers når det er behov. 

Foreslått endring 2017: Styret består av Leder og styremedlemmer som velges for 2 år ad gangen. Leder, 
Musikkansvarlig og Lydansvarlig er på valg i like år, mens Sekretær, Kasserer og Webansvarlig er på valg i ulike 
år. I tillegg velges to varamedlemmer til styret for 1 år ad gangen. Varamedlemmene skal hovedsakelig hjelpe til 
med avviklingen av konsertene, ved de faste medlemmers fravær og ellers når det er behov.  

§ 5 Valgkomité 

Valgkomiteen har 2 medlemmer, valgt av årsmøtet for 2 år. Ett medlem er på valg i like år, det andre i ulike år. 
Valgkomiteen fremmer forslag til styrets leder på minst én kandidat til de enkelte verv som er på valg det året, 
senest 3 uker før Årsmøtet. Gjenvalg er mulig så lenge kandidaten så aksepterer 


