Valgkomiteens innstilling til styret i NSK avd. Troms/Finnmark.
Valgkomiteen har bestått av:
Siv Heidi Rognmo (leder)
Ane Evensen Storaas
Marte B Klausen
vara: Ada Johnsen (ikke innkalt)
Komiteen startet sitt arbeide 12 november 2018 og har hatt kommunikasjon via messenger og
fordelt oppgaver herfra om hvem som tar kontakt med aktuelle kandidater.
Det ble publisert informasjon på avdelingens fb side med oppfordring om å komme med
innspill på kandidater til nytt styre.
Det var ikke kommet inn noen forslag fra medlemmer innen fristen som var satt til 10 januar
2019.
I år var disse postene på valg:
Nestleder (2 år)
Styremedlem (2 år)
Styremedlem (2år)
2 vara til styret (1 år)
Leder valgkomite (2 år)
1 til valgkomite (1 år)
1 vara til valgkomitè (1 år)
Vi tok kontakt med de som har vært engasjert i postene for å høre om de tok gjenvalg,
og nestleder Christine Trondal takket nei, styremedlem Nina Løvhaug takket ja til 2 nye år,
styremedlem Elisabeth Jarhelle takket nei, varamedlem til styret Tone Tømmerholen
Ridderseth takket nei, varamedlem til styret Julie Provenius takket nei, leder i valgkomiteen
Siv Heidi Rognmo takket nei, Valgkomitemedlem Ane Evensen Storaas takket ja til 2 nye år
(overtar som leder), Valgkomitemedlem Marte B. Klausen takket ja og vara til valgkomitè
Ada Johnsen takket ja til et nytt år.

Valgkomiteens innstilling til nytt styre ser da slik ut:
Leder: Trond Altmann Pettersen (ikke på valg)
Nestleder : Hilde Skår Bjørklund ( 2 år) NY
Styremedlem: Inger B Persen (ikke på valg)
Styremedlem: Nina Løvhaug ( 2 år)
Styremedlem: Agata Ewa Grundvåg ( 2 år) NY
Varamedlem: Kari Eldby ( 1 år) NY
Varamedlem: Mona Fjellaksel Fossvoll ( 1 år) NY
Leder valgkomitè: Ane Evensen Storaas ( 2 år)
Medlem valgkomitè: Marte B Klausen (ikke på valg)
Medlem valgkomitè: Elisabeth Jarhelle (1 år) NY
Varamedlem valgkomitè: Ada Johnsen ( 1 år)

Hilsen valgkomiteen Siv Heidi Rognmo (leder), Ane Evensen Storaas og Marte B Klausen
Innstillingen er godkjent av alle medlemmer i komiteen via messenger.

