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Valgkomiteens innstilling på årsmøte 2021 
 
Veslesalen Tynset Kulturhus torsdag 18. mars 2021 kl 19:00. 
 
I vedtektene står det om styrets sammensetning: 
Tynset turlag ledes av et styre på 5 medlemmer og det skal være to varamenn 
til styret. Styret er vedtaksført når minst 3 medlemmer er tilstede. Ved 
stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. Styret skal føre protokoll over 
sin virksomhet. 
 
Om valg på årsmøtet står det: 
Valg på : leder, 2 eller 3 styremedlemmer, 2 varamenn til styret, 2 revisorer 
og en valgkomité på 3 medlemmer. Alle styremedlemmene velges for 2 år om 
gangen på en slik måte at 2 eller 3 av styremedlemmene er på valg annet 
hvert år. Funksjonstid for lagets leder er ett år. Styret konstituerer seg sjøl. 
Valgkomité velges for ett år om gangen. Andre valg gjennomføres som 
foreslått av styret. 

På årsmøtet fremmes følgende forslag til vedtektsendring: 

Forslag til vedtak 

Første setning i §4 skal lyde: 

Tynset turlag ledes av et styre på seks medlemmer og det skal være to 
varamenn til styret. 

 
Valgkomiteens  innstilling baserer seg derfor på at vedtektsendringen 
blir vedtatt, og at den nye funksjonsfordelingen blir iverksatt: 
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Navn Funksjon Valgkomiteens forslag 
Styret:   
Morten Sandbakken            Leder Gjenvelges for to år i 

styret og ett år som 
leder 

Ingunn Strand Olsson Sekretær Ikke på valg 
Mari Morønning Informasjonsansvarlig Ikke på valg 
Svein Harald Telneset Løypeansvarlig Ikke på valg 
Per John Valle Turveiansvarlig Ny. Velges for to år 
Hans Jacob Tronshaug Arrangementsansvarlig Gjenvelges for to år 
   
Varamedlemmer:   
Marit Motrøen Varamedlem Ikke på valg 
Arne Sandbakken Varamedlem Gjenvelges for to år 
   
Revisorer:   
Hans Olaf Often Revisor Gjenvelges for ett år 
Håkon Fiskvik Revisor Gjenvelges for ett år 
   
Valgkomite:   
Iren Gjelten Leder – andre året Gjenvelges for ett år 
Trond Steinbakken Medlem – tredje året Gjenvelges for ett år 
Kjell Olav Høistad Medlem – ny, første 

året 
Velges for ett år 

 
 
Samtlige personer på valg har muntlig sagt seg villig til å stille til verv 
for Tynset turlag. 
 
På vegne av valgkomiteen i Tynset turlag: 
 
Trond Steinbakken 
 


