
 

Valgkomiteen Steinkjer Fotballklubb 
20/21 – innstilling 
 

Valgkomiteen er valgt av sittende styre i SFK og har bestått av Paul Harald Pedersen (leder), Trond H. 

Svendsen (nestleder), Kirsti B. Arntsen og Therese H. Sjaastad.  

Valgkomiteens begrunnelse 

Ved valg av kandidater har komiteen søkt å foreslå personer som representerer ulike deler av 

Steinkjer Fotballklubbs medlemsmasse og ressurspersoner i fotballmiljøet, som har kompetanse, 

kunnskap, engasjement og kapasitet for arbeidet i klubben. Det er valgkomiteens oppfatning at de 

foreslåtte kandidater er kapable til å videreutvikle klubben med ny organisasjonsstruktur, med blant 

annet satsning og mål om likestilling av kvinne- og herresiden i klubben. Valgkomiteen har jobbet 

med mål om likestilling i kjønnsfordelingen i innstillingen.  

Valgkomiteens arbeid 

Valgkomiteen ble i styremøte i SFK i oktober/november 2020 utvidet fra tre til fem medlemmer. 

Utvidelsen ble gjort etter innspill fra sittende valgkomite og begrunnet i forslag om ny 

organisasjonsstruktur i ekstraordinært årsmøte 26.11.20. Komiteen startet sitt arbeid i januar 2021. 

Det har vært gjennomført flere fysiske møter i valgkomiteen, møter/intervju med potensielle 

kandidater, møter med styreleder, møter med administrasjonen, telefonmøter og samtaler med 

sittende styremedlemmer.  

Det tidligere styret har bestått av 7 personer, hvorav 2 ikke er på valg og totalt 3 av 7 

styremedlemmer er foreslått av valgkomiteen til nye verv i ny organisasjonsstruktur. Styrelederen 

har fått endret jobbsituasjon og har av den grunn bedt om å bli erstattet og har dermed stilt sitt verv 

til disposisjon.  

Med ny organisasjonsstruktur vedtatt i ekstraordinært årsmøte 26.11.20 erfarer valgkomiteen at det 

har vært en omfattende jobb for valgkomiteen. Valgkomiteen har hatt som oppgave å foreslå 

kandidater til 22 roller totalt (hvor 2 av de 22 ikke var på valg). 

Totalt foreligger det en innstilling på 10 kvinner og 12 herrer fra valgkomiteen. Det synes 

valgkomiteen er en god fordeling, men dersom man ser utelukkende på hovedstyret består det av 1 

kvinne og 5 herrer og gjenspeiler ikke kjønnsbalansen i innstillingen for øvrig.  

Valgkomiteen har gjort seg noen betraktninger i sitt arbeid.  

• Mandat og rollefordelinger i ny organisasjonsform må tydeliggjøres. Valgkomiteen mener det 

er behov for en forventningsavklaring på arbeidsoppgaver tilknyttet hver enkelt 

avdeling/gruppe/«boks». 

• SFK Bredde står for en veldig viktig rekrutteringsarena for SFK Topp. Er det derfor mer riktig å 

bruke benevnelsen SFK Rekrutt fremfor SFK Bredde? 



 
• Utover hovedstyret, avdelingene, utvalgene, trener/laglederapparat har klubben flere 

sidekomiteer som gjør en meget viktig jobb for klubben. Som et godt eksempel på dette kan 

Steinkjerfestivalens arbeidsgruppe nevnes. Bør dette synliggjøres i et organisasjonskart? 

 

 

Valgkomiteens innstilling  

 

Samtlige kandidater er forespurt og har takket ja til nominasjon/renominasjon. 

HOVEDSTYRE 

Leder: Hermod Fledsberg –  2 år – ny 

Nestleder: Torbjørn Aas – ikke på valg (1 år gjenstår) 

Styremedlem: leder bredde Thomas Møller – 1 år – ny 

Styremedlem: leder topp Svein Myhr – 2 år – renominasjon, ny rolle 

Styremedlem: Elisabeth Erle Borg – 2 år – ny 

Varamedlem: Erik Sakshaug – 1 år – ny 

Møtedeltakelse fra Veteranlauget (velges internt av lauget) 

SFK AVDELING BREDDE 

Leder: Thomas Møller – 1 år – ny 

Nestleder: Eva T. H. Faksvåg – 1 år – renominasjon, ny rolle 

Medlem: Lene Hoseth Svendsen – 1 år – ny 

Medlem: Trond Hjelmseth – 1 år – renominasjon, ny rolle 

Medlem: Bente T. Vatn – 1 år – ny 

SFK AVDELING TOPP 

Leder: Svein Myhr – 2 år, renominasjon, ny rolle 

Nestleder: Kristin Lie – 1 år – ny 

Medlem leder sport: Veronica Vik Olsen – 2 år – ny 

Medlem leder marked: Øyvind Krogstad – 1 år – ny 

Medlem leder arrangement: Gjertrud Løberg – 2 år – ny 

SPORTSUTVALGET 

Leder: Veronica Vik Olsen – 2 år 

Medlem: Tore Aune – 2 år  

Medlem: Bernt Myrvold – 1 år 

 

MARKEDSUTVALGET 

Leder: Øyvind Krogstad – 1 år 

Medlem: Johnny Hanssen – 2 år 

Medlem: Per Anders Arntsen – 2 år 



 
ARRANGEMENTSUTVALGET 

Leder: Gjertrud Løberg – 2 år  

Medlem: Tove Dyrstad – 1 år  

Medlem: Lena Mo – 2 år  

KONTROLLKOMITE 

Gunnar Thorsen – 2 år  

Berit Taraldsen Benum – 2 år 

 

 

Steinkjer 1/3 – 2021 

Paul Harald Pedersen (leder)  Trond H. Svendsen (nestleder) 

Kirsti B. Arntsen   Therese H. Sjaastad 

 


