Til alle forbund og lag i DNT.
Valgkomitéen er i gang med sitt arbeid frem mot generalforsamlingen i DNT i april 2017. Komitéen
består av John Blindheim, Gyri Kaasin, Målfrid Vatne, Oddmund Wallevik og Hans Tronstad (leder).
Til neste års generalforsamling skal det kun foretas valg av styre inkludert varamedlemmer i DNT.
Underliggende komitéer ble valgt i april 2016 for to år og medlemmene er således ikke på valg.
Jfr. protokollen fra generalforsamlingen i 2016 ble styreleder og det styremedlemmet med færrest
antall stemmer valgt med funksjonstid på ett år, de øvrige styremedlemmene for to år.
Varamedlemmene ble valgt for ett år.
Styret i DNT vedtok 28. oktober 2016 endring i sammensetning av styret i forbindelse med at Svein
Morten Buer ble ansatt som ny generalsekretær. På grunn av denne endringen ønsket valgkomitéen
å avklare med lovkomitéen i DNT hvilke kandidater i gjeldende styre som vil stå på valg i
generalforsamlingen neste år.
Følgende verv på valg
I tråd med lovkomitéens vurdering har valgkomitéen kommet til at følgende verv er på valg i 2017:
Styreleder – velges for to år (p.t. Knut Weum, som ønsker gjenvalg)
Nestleder – velges for ett år (p.t. Elin Bergseth, som ønsker gjenvalg)
Styremedlem – velges for to år
Styremedlem – velges for to år
Styremedlem Trond Olav Salte ble på generalforsamlingen 2016 valgt for ett år. Salte ønsker
gjenvalg. Cecilie Helen Andersson har siden generalforsamlingen rykket opp fra første varamedlem til
ordinært styremedlem. Hun ønsker å stille til valg som styremedlem, alternativt som første
varamedlem.
Første varamedlem – velges for ett år (p.t. ingen)
Andre varamedlem – velges for ett år (p.t. Fredrik Eng, som IKKE ønsker gjenvalg)
Tredje varamedlem – velges for ett år (p.t. Ingolf Herbjørnrød, som ønsker gjenvalg)
Frist 1. februar
Involvering og engasjement blant medlemmene er en ledesnor i valgkomiteens arbeid. Derfor
oppfordrer vi alle lag og forbund om å gjøre opp sin mening om hvem som bør bekle de ledige
vervene. Vi henstiller til å fremme forslag med en kort begrunnelse for kandidaten, kandidatens
tilknytning til travet samt kandidatenes bakgrunn for øvrig. Det er spesielt ønskelig med forslag på
kandidater under 26 år, jfr. §4.2 i Lov for DNT. Frist for å fremme forslag er satt til 1. februar 2017.
Forslag kan sendes til valgkomiteens leder på e-post. Adressen er:
hanstronstad@gmail.com
Valgkomitéen vil deretter vurdere alle innkomne forslag sammenholdt med tillitsvalgtes
tilbakemeldinger samt valgkomitéens egne vurderinger og forslag. Innstilling fra valgkomiteen skal
foreligge senest 1. april 2017.

Imøteser stort engasjement!

På vegne av valgkomiteen

Hans Tronstad
Leder

