
ILCA Norge  – Ekstra ordinært årsmøte 

Valgkomitéens innstilling til nytt styre 

Bakgrunn: Styret besluttet å stille sine verv til disposisjon for valg av nytt styre i ILCA Norge 
grunnet uoverensstemmelser i styret. Valgkomiteen har hatt begrenset innsyn og kjennskap til 
detaljene i årsakene. 

Valgkomiteens arbeid: Valgkomiteen har snakket med alle styremedlemmene, noen i flere 
omganger. Noen styremedlemmer sa seg villig til gjenvalg under gitte forutsetninger og 
sammensetninger av et mulig nytt styre. I tillegg har valgkomiteen hatt samtaler med andre 
resurspersoner med tilknytning til styret. 

Valgkomiteen har gjennomført et normalt og grundig  valgkomitearbeid ved å undersøke og 
kartlegge mulige kandidater til de forskjellig verv, sett i sammenheng med laser klassenes behov 
og nødvendige kompetanse. 

Valgkomiteen konkluderte etter noe arbeid med at målsetningen skulle være å bytte alle sittende 
styremedlemmer som hadde stilt sine plasser til disposisjon og derved sammenstille et helt nytt 
styre gitt bakgrunn.  

Valgkomiteen har mottatt flere innspill til kandidater i sine samtaler med medlemmene i ILCA N.  
Komiteen har hatt flere møter via Teams og diskutert sammensetning av styret. Kompetanse, 
kjønnsfordeling og geografisk spredning som favner hele det aktive lasermiljøet har vært vurdert 
og forsøkt hensyntatt i komiteens arbeid. En annen forutsetning var at de kandidater som her 
fremsettes er villig til å sitte i de valgte verv også etter neste ordinære årsmøte våren 2022. 

Vi mener nå å kunne fremsette en innstilling med særdeles kvalifiserte styrekandidater med både 
erfaring fra tidligere styre i ILCA N, kandidater med idrettsfaglig kompetanse samt erfaring fra 
bredde og toppidretten i denne båtklassen.   

Valgkomitéens innstilling til nytt styre: 
Styrets leder: Odd Steffen Garvik,  Haugesund SF, (1 år)  
Kasserer: Inger Magrete Vabø, Ran SF, (2 år)  
Sportslig leder: Frank Kirkeland, NTG / KNS, (2 år) 
Styremedlem/Utøverrepresentant: Ingrid Bøen, Ålesunds SF, (2 år) 
Styremedlem: Iens Ludvig Høst, (1 år)  
Styremedlem/Master representant: Geir Sunde, Drøbak SF, (2 år)  

For ordensskyld presiseres det at under behandling av forslag til utøverrepresentant erklærte 
Inge Bøen seg inhabil og deltok ikke i behandling av forslaget. 

Revisor og valgkomite er ikke på valg ved EÅ og fortsetter sine verv frem til neste ordinere 
årsmøte.  
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