Foreslår at Weum og Bergseth fortsetter
Valgkomitéen i DNT innstiller på at både styreleder Knut Weum og nestleder Elin Bergseth får
fornyet tillit. Torstein Grande foreslås som nytt styremedlem.
Valgkomitéen har enstemmig kommet fram til følgende innstilling overfor generalforsamlingen i
DNT:
Knut Weum (69) fra Tyristrand velges som styreleder for to år
Elin Bergseth (45) fra Kongsvinger velges som nestleder for ett år
Trond Olav Salte (42) fra Bryne gjenvelges som styremedlem for to år
Torstein Grande (62) fra Snåsa velges som nytt styremedlem for to år
Inger Louise Dølvik (40) fra Bodø er ikke på valg i år.
Weum ble valgt som ny nestleder av generalforsamlingen i april i fjor. Han rykket opp som leder etter
at daværende styreleder Svein Morten Buer ble ansatt som ny generalsekretær i DNT i oktober.
Samtidig avanserte Elin Bergseth fra ordinært styremedlem til nestleder.
Valgkomitéen foreslår følgende kandidater som varamedlemmer, alle for ett år:
Espen A. Schem (55) fra Nittedal som første varamedlem (og fast møtende i styremøtene)
Cecilie H. Andersson (30) fra Sarpsborg som andre varamedlem
Tom Rune Bratlien (39) fra Snertingdal som tredje varamedlem
- Slik vi tolker signalene fra lag og forbund ønsker organisasjonen stø kurs. Det slutter vi oss til. Derfor
foreslår vi at alle tre tidligere valgte styremedlemmer som er på valg, får fortsette sitt gode arbeid i
styret, sier Hans Tronstad som leder valgkomitéen.
- Torstein Grande har en solid organisatorisk bakgrunn både i og utenfor travsporten i tillegg til å ha
drevet med oppdrett gjennom flere tiår. Han vil etter vår mening representere komplettere styret.
Det gjelder ikke minst i den betente Leangen-saken hvor det nå gjelder å få gjenopptatt dialogen
mellom Midt-Norge Travforbund og ledelsen i DNT basert på åpenhet og gjensidig tillit, sier Tronstad.
Valgkomitéen har bestått av John Blindheim, Gyri Kaasin, Målfrid Vatne, Oddmund Wallevik og Hans
Tronstad. Generalforsamlingen avholdes på Gardermoen lørdag 29. april.
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