Valgkomiteens innstilling til årsmøte for tillitsverv i Nordre Aker Turnforening 2022
Alle kandidatene velges for 1 år.
Det er valgkomiteens oppfatning at sittende styre har gjort en solid og tilfredsstillende jobb i
etablering av Nordre Aker Turnforening. Det er derfor valgkomiteens mening at det er
hensiktsmessig for kontinuiteten at sittende styre gjenvelges for ett år.
Valgkomiteens innstilling til styreverv for 2022 er:
Leder, Kristian Gilbert:
Toppidrettssjef WANG Oslo kursholder i trenerløypa Norges Ishockey Forbund, lang erfaring i idrettens tjeneste både administrativt og
med utdanning.
Har en klar og tydelig filosofi om at barna er i sentrum og ønsker å bygge Nordre Aker som en inkluderende klubb.

Nestleder, Alexandre Guindos:
Daglig leder Uno-x forsyning, tidligere juniorlandslagsturner for Spania. Har lang erfaring med forhandlinger om avtaler og var sentral under
kontraktforhandlingene med NIH, er tydelig på gjennomføringsevne.

Medlem, Ragnhild Andenæs:
Erfaring med styrearbeid gjennom fekteforbundet i to perioder. Tidligere toppidrettsutøver med deltakelse i OL 2000. God innsikt i og har
bygget opp det administrative systemet i klubben, Spoortz.

Varamedlem, Katrhine Ertzaas-Gilbert:
Utdannet pedagog med retning innen barneidrett, tidligere RG utøver. Brenner for å ta vare på barneidretten og holde fokus på lek og
glede i idretten for de minste.

Det er første året det er oppgaver for kontrollkomiteen siden stiftelsesdatoen 15. desember 2020.
Valgkomiteen finner det derfor hensiktsmessig, på bakgrunn av kontinuitet og oppfølging, at sittende
kontrollkomite velges for ett nytt år.
Valgkomiteens innstilling til kontrollutvalget for 2022 er:
Leder, Stig Palm Therkelsen:
Tidligere turner og overlege på sykehuset i Hønefoss.

Medlem, Christina Føllesdal Brown:
Arkitekt og selvstendig næringsdrivende.

Varamedlem, Per-Helge Carlsen:
Selvstendig næringsdrivende, sivilingeniør, tidligere landslagsturner og landslagstrener i turn.

Alle kandidatene er forespurt, og har stilt seg til disposisjon for ett år.
Valgkomiteen inneværende år har bestått av:
Leder: Flemming Solberg
Medlem: Volker Oye
Medlem: Line Magnussen
Varamedlem: Kristin Gilbert

