
Innstilling 2017 
Valgkomitéen har hatt som mål å sørge for kontinuitet i styret og dets arbeid. Dette er begrunnet 
hovedsakelig i det faktum at klubben nå går inn i et viktig år med tanke på nytt klatreanlegg, og det er derfor 
ønskelig at det gode arbeidet utført av det sittende styret får fortsette. Styret samarbeider godt, og 
engasjementet har vært bra, noe klubbens medlemmer har nytt godt av på mange plan. 
 
Samtidig har valgkomitéen også hatt et ønske om å beholde et styre som best mulig representerer bredden i 
klubben, og med dette som tilleggsføring har valgkomitéen kommet fram til følgende innstilling; 

Leder 

Eirik Birkelund Olsen 
Eirik har nå vært styreleder i to perioder, og det er valgkomitéens inntrykk av at han har ledet klubben på en 
særdeles god måte. I tillegg, med tanke på nytt klatreanlegg og Eiriks rolle der, er det i komitéens vurdering 
viktig å ha Eirik i en lederrolle for å kunne bidra på alle nivåer, og inneha nødvendig myndighet. 

Nestleder 

Tord Lund Hansen 
Som en av de mest engasjerte og bidragsytende medlemmene i klubben, anser valgkomitéen Tord som en 
nøkkelperson i styret. Samarbeidet mellom Tord og Eirik fungerer tilsynelatende veldig godt, og det er derfor 
naturlig at dette samarbeidet får fortsette. 

Øvrige styremedlemmer 

Martine Myreng 
Martine har sittet i styret i flere perioder, men etter et lite opphold returnerte hun til styret i 2016, og har 
hovedsakelig hatt ansvar for de faste treningsgruppene. Dette ansvaret har blitt godt ivaretatt; god 
kommunikasjon, organisering og velvillighet er fellesnevnere. 

Lise Hansen 
Relativt ny i klubben, men med et glødende engasjement og et ønske om å bidra. Lise har sittet i styret 
inneværende periode, og har hatt kursaktivitet som sitt primære ansvarsområde. Dette fungerer godt, og 
med hennes ønske om å fortsette i styret, har valgkomitéen ingen betenkeligheter med nominasjonen. 

Vilde Holtmoen 
Vilde er et ivrig og engasjert medlem i klubben, som ofte er observert på buldrerommet. Det er derfor 
naturlig at en av hennes oppgaver i styret har vært sosiale arrangement og dugnadsarbeid i buldrerommet. 
Valgkomitéen mener dette har fungert veldig godt, med flere uformelle buldrekonkurranser, skrukvelder, osv. 

Marianne Haga 
Marianne har tidligere erfaring fra styreverv i Oslo Klatreklubb, og har et ønske om bidra til styret i Tromsø 
Klatreklubb. Særdeles positiv og engasjert, og en habil klatrer med god erfaring. Valgkomitéen mener at 
Marianne vil være et flott bidrag til styret. 



Varamedlemmer 

Jorunn Skjelvareid 
Har sittet flere perioder i styret, og har de siste årene har ansvar for klubbens økonomi. Dette har fungert 
særdeles godt, men på grunn av familielivets forpliktelser har hun ikke lenger mulighet til å ha fast verv i 
styret. Til valgkomitéens store glede, har Jorunn formidlet et ønske om å fortsatt kunne bidra litt til styret i 
form av et varaverv. 

Stein Tronstad 
Tromsø Klatreklubbs eget “hyttepoliti”, Stein Tronstad, ønsker igjen å bidra til klubbens styre som 
varamedlem. Mange års erfaring med styrearbeid både i Tromsø Klatreklubb, og Norges Klatreforbund. 

Ungdomsrepresentant 
Det sittende styret har foreslått en lovendring som innebærer at klubbens styre også skal bestå av en 
ungdomsrepresentant. Dersom denne lovendringen blir vedtatt på årsmøtet, 23. februar 2017, har 
valgkomitéen følgende nominasjon til klubbens ungdomsrepresentant; 

Einar Engstad 
Einar er en særdeles ivrig klatrer, og engasjert i klubben. Han har deltatt på opptil flere dugnader hvor han 
har skrudd både tauruter og buldere, vasket klatretak, osv. I tillegg er han også deltaker på TET-gruppa. 
Valgkomitéen mener derfor at Einar vil være en veldig god representant for klubbens ungdommer. 
 

 

Revisorer 
Valgkomitéen har kun lykkes å finne én av totalt to revisorkandidater. Den nominerte kandidaten er Daniel 
Hallgren. Daniel har vært revisor for året 2016, og ønsker fortsette som revisor. 
 
Ettersom valgkomitéen ikke har klart å finne to kandidater, foreslår valgkomitéen at det leies inn ekstern 
revisor dersom ingen på årsmøtet stiller som kandidat til det andre revisorvervet. 


