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Innstilling fra valgkomiteen i Asker Aliens til årsmøtet 27.03.23 

Valgkomiteen ble konstituert den 9. mars 2023.  

Følgende medlemmer av Asker Aliens ble konstituert til valgkomiteen: 

• Nina Bull Jørgensen, foresatt i G2010 

• Knut Svein Ording, foresatt, kasserer og assisterende lagleder i G2009 

Under konstitueringsmøtet fikk valgkomiteen sitt mandat fra styret i Asker Aliens og det ble lagt en 

plan for videre arbeid. Komiteen gikk etter konstitueringsmøtet umiddelbart i gang med å kartlegge 

vervene som var på valg gjennom intervjuer med avtroppende styremedlemmer og å identifisere 

kandidater for ledige verv i styret. Ledige verv ble annonsert på hjemmesiden og i Spond grupper. 

Følgende styremedlemmer blir sittende i styret i Asker Aliens, og er ikke på valg ved årsmøtet 2023: 

• Per Ove Øyberg, styreleder 

• Karine Bergseth, ansvarlig for BLNO K 

• Vigdis Hvaal, ansvarlig for basketball for jenter og kvinner 

• Fredrik Salvesen, generell styrerepresentant med blant annet ansvar for dugnad 

Følgende representanter går ut av sine nåværende roller i styret og vervene er på valg til årsmøtet 

2023: 

1. Ansvarlig for BLNO M - utgående styrerepresentant Thomas Brustad 

2. Ansvarlig Gutter Bredde - utgående styrerepresentant Ellen Marie Nyhus 

3. Økonomiansvarlig – utgående styrerepresentant Jan Kristen Wilborn 

- Det er valgkomiteens forståelse at Jan Kristen Wilborn går ut av rollen som 

økonomiansvarlig, men blir sittende i en ny rolle som generelt 

styremedlem/nestleder i styret.  

- Rollen som økonomiansvarlig er derfor på valg. 

- Valg av ny representant som økonomiansvarlig kombinert med at Jan Kristen Wilborn 

fortsetter i ny rolle i styret vil medføre en utvidelse av styret i Asker Aliens med én 

representant. 

Fokuset har vært på kandidater som i dag har en tilknytning til klubben, men har også omfattet 

kandidater med tidligere tilknytning til Asker Aliens. I vurderingen av kandidater har følgende vært 

vektlagt (vurderingskriterier): 

- Tilknytning til og kjennskap om klubben 

- Kjennskap til klubbens mål og kandidatens egen oppfatning av disse 

- Kandidatens kunnskapsnivå om funksjonen 

- Hvor mye tid den enkelte kan bruke i rollen 

- Allerede demonstrert bidrag til klubben 

- Generell holdning til idrett og frivillighetsarbeid 

- Demonstrert evne til å engasjere seg i lignende verv 

- Kjønn 

- Referanser 
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Innstilling til nye representanter i styret er gjort basert på: 

- Kartlegging og vurdering mot vurderingskriterier 

- Nominering fra styremedlemmer, administrasjon, medlemmer og utøvere 

- Opplysninger fra referanser, styremedlemmer, administrasjon og medlemmer/utøvere 

- Samtaler og intervju med kandidatene 

- Samlet vurdering i valgkomiteen 

En enstemmig valgkomite innstiller på valg av nye representanter til de 3 vervene på valg i styret i 

Asker Aliens ved årsmøtet 2023 som følger: 

1. Ansvarlig for BLNO M 

Erik Øverås, foresatt og bidragsyter profilering BLNO M, foresatt og dugnadsansvarlig G2010 

2. Ansvarlig Gutter Bredde 

Pia Bergmann, foresatt i G2010 og G2013 (p.t. med en gutt på venteliste til klubben i G2013) 

3. Økonomiansvarlig 

Til rollen som økonomiansvarlig er det ikke funnet en ny representant. Valgkomiteen har derfor 

følgende innstilling til årsmøtet: 

a. Årsmøtet gir styret fullmakt til å fortsette arbeidet med å finne en erstatter til vervet 

som økonomiansvarlig og til å konstituere denne ved et ekstraordinært årsmøte på 

et senere tidspunkt, eller 

b. Styret ser på en mulighet for å sette ut regnskap (og muligens lønn som i dag utføres 

av en ekstern frivillig) til eksternt selskap (regnskapsselskap/revisor) og å overføre 

ansvar for generell budsjett- og økonomi-oppfølging til annen representant i styret. 

En mulighet her kan være at Jan Kristen Wilborn, i samarbeid med daglig leder, gis 

ansvaret med å sette dette bort til eksterne ressurser og at han samtidig ivaretar 

ansvaret for budsjett og kommunikasjon med eksternt selskap i inneværende år, 

parallelt med sine nye oppgaver i styret. 

Arbeidet med å finne en erstatter for rollen som Økonomiansvarlig har vist seg utfordrende 

grunnet spesifikke kompetansekrav til vervet og rollens arbeidsmengde. Det er derfor 

valgkomiteens forslag at styret ser på hvordan rollen kan tilpasses, eksempelvis jmf. alt. b) over. 

 

Valgkomiteen ber årsmøtet om å godkjenne vår innstiling og nominere de to foreslåtte kandidatene. 

 

Asker, 20. mars 2023 

 

________________________    ________________________ 

Knut Ording      Nina Bull Jørgensen 


