
 
 

 

 
 Strand Kajakk Klubb, Postboks 488, N-1323 Høvik 

 Besøksadresse: Sarbuvollvn. 25 

Til: Årsmøtet i Strand Kajakk Klubb 
 
 Høvik, 14. Mars, 2023 

Valgkomiteens Innstilling 
 

Valgkomiteen i Strand KK har bestått av Mathias Hamar, Lisa Sheriff og May-Britt Siljan. 
Komiteens oppgave er å presentere sin innstilling til valg av styre for klubbens årsmøtet. 
 
I henhold til Norges Idrettsforbunds Lovnorm skal årsmøtet skal velge: 

• Leder 
• Nestleder 

• Øvrige styremedlemmer 
• Varamedlemmer  

• Kontrollutvalg  
• Revisor 

 
 

Styret: 
 
Styret i Strand Kajakk Klubb består av i alt seks (6) styremedlemmer og to (2) varamedlemmer. 
Styrets sammensetning før årsmøtet 14. mars 2023 er som følger: 
 

• William Juul - leder - valgt for 2022-2023 

• Trine Kroepelien - nestleder - valgt for 2022* 
• Bjørn Inge Tønnesen - styremedlem/økonomiansvarlig - valgt for 2021-2022* 

• Thea Røsten - styremedlem - valgt for 2021-2022* 
• Morten Røsten - styremedlem - valgt for 2022-2023 

• Martin Siljan - styremedlem - valgt for 2022-2023 

• Marius Adde - varamedlem - valgt for 2022-2023 
• Marianne Kreutz - varamedlem - valgt for 2022-2023 

 
Av de som er på valg (*) har Thea Røsten og Bjørn Inge Tønnesen takket nei til gjenvalg. 
Valgkomiteen vil benytte anledningen til å takke dem for deres innsats i styret.  
 
Valgkomiteen innstiller følgende representanter for styret:  

• Trine Kroepelien  - velges som nestleder for to år  

• Morten Minde - velges som styremedlem for to år 
• Hedda Øritsland - velges som styremedlem for to år 
 

 
 
 
 



 
 

 

 
 Strand Kajakk Klubb, Postboks 488, N-1323 Høvik 

 Besøksadresse: Sarbuvollvn. 25 

Kontrollutvalg: 
Til kontrollutvalg innstilles:  

• Gunnar Berg    - leder for ett år  

• Ida Sjursen   - medlem for ett år 
• Ellen Nesbø   - medlem for ett år 

 
Revisor: 
Som revisor innstilles: 

• Ingeborg Rasmussen  
 
 

Med hilsen    
 
 
Mathias Hamar /l/ Lisa Sheriff /s/ May-Britt Siljan /s/ 
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