
Valgkomitéens beretning og innstilling for Årsmøtet 2021. 

Valgkomitéen har bestått av Arne Skognes, Edel Irene Aune og Geir Engen Hansen. 

Styret i klubben har bestått av følgende 8 medlemmer med følgende oppgaver: 

Styreleder:     Ole Andreas Norum: Går ut 

Frivilligansv/ booking Krambua: Ellen Klemp:  på valg 

Bookingansv. Hjorten:   Jan-Helge Engen:  på valg 

Økonomiansv:    Gunnar Seternes:  på valg 

Webansv:     Bendik Brevik  på valg 

Facebook ansv:    Ann-Lill D. G. Elshaug ikke på valg 

Verveansvarlig:    Jan Gunnar Hansen på valg 

Styremedlem:    Maiken B. Engen  ikke på valg 

Styret har bestått av 8 medlemmer. Det foreslås at det nye styret fortsatt skal bestå av 8 
medlemmer, men et tillegg på 1 vara som kan inntre ved eventuelt bortfall av styremedlemmer. 
Det sittende styret og de nye styremedlemmene, samt Jan Gunnar Hansen er gjort 
oppmerksomme på valgkomitéens innstilling og grunner til denne. 

Valgkomitèens innstilling blir slik: 

Styreleder:   Ellen Klemp     velges for 2 år 

Styremedlem:  Gunnar Seternes    velges for 2 år 

Styremedlem:  Bendik Brevik    velges for 2 år 

Styremedlem:  Jørgen Sverre Lien Sellæg  velges for 2 år 

Styremedlem:  Jan Helge Engen    velges for 1 år 

Styremedlem:  Jan Gunnar Hansen   velges for 1 år 

Varamedlem:  Ola Vollan Bekken    velges for 2 år 

Det nye styret konstituerer seg selv ved første styremøte. 

Vararepresentanten har ikke møteplikt, men møterett på styremøter. 

Valg av valgkomitè: 



Valgkomiteens medlemmer Arne Skognes og Geir Engen Hansen, begge valgt i 2019, har sagt 
seg villige til å sitte i 2 nye år som valgkomitèmedlemmer sammen med Edel Irene Aune. 

Valgkomité som foreslåes er: 

Edel Irene Aune:   ikke på valg 

Arne Skognes:   på valg, velges for 2 år 

Geir Engen Hansen  på valg, velges for 2 år 

Dette er forslagene fra valgkomitéen i 2021.  

Valgkomitéens beretning og merknad:  

Komitéen har gjennomført 1 møte i 2021, men har vært i dialog på telefon grunnet Lock Down 
situasjonen gjennom høsten 2020 og vinteren 2021. Samarbeidet med styret og klubben har etter 
vår oppfatning vært bra og løsningsorientert. På grunn av at styreleder Ole Andreas Norum gir 
seg, har det vært litt frem og tilbake med tanke på å erstatte ham, men vi mener vi har funnet en 
fornuftig løsning, i og med at et tidligere styremedlem tar rollen som styreleder.  

Grunnlag for å velge styremedlem Jan Gunnar Hansen for 1 år er at styret blir sårbart ved at det er 
for mange medlemmer som evt. blir byttet ut annethvert år. Med dette forslaget vil styret ha en 
større kontinuitet ved valg. I år blir det valgt inn 6 styremedlemmer (2 stk på ett år + 4 stk på 2 år), 
samt en vararepresentant, og neste år blir det valgt inn 4 styremedlemmer. Etter dette vil det være 
4 styremedlemmer på valg hvert år. 

Med dette valgalternativet får klubben et mer kontinuerlig og ungt styre, og som Norges eldste 
bluesklubb med kontinuerlig drift, synes det viktig at klubben går foran i søken på rekruttering 
av yngre medlemmer til styring av fremtidens blues-Norge.(meeget bra formulert!)☺ 

Valgkomitéen takker årsmøtet, styret og klubben for samarbeidet og tilliten og ønsker lykke til.  

Trondheim Mai 2021. 


