
Valgkomitéen sin innstilling til styre i Tromsø klatreklubb 2016/ 2017 
 

Bakgrunn for innstillingen:  
 
Valgkomitéen hadde fokus på å finne et styre som representerer bredden i klatremiljøet i Tromsø, da tenker 
vi både på klatreform, alder og kjønn. Vi har ønsker at styret i TKK skal representere alle medlemmene i 
klubben på en god og inkluderende måte. Valgkomitéen har dermed søkt etter representanter til styre i 
både inne- og utemiljøet, i buldremiljøet og i det alpinmiljøet. Samtidig har vi hat fokus på at både kvinner 
og menn skal ha verv i styre. I tillegg prøvde vi å finne en balanse mellom kontinuitet i styret samtidig som 
vi ser det som nødvendig å få inn nye folk og gi dem muligheten til å få erfaring. 
 
På bakgrunn av dette, og med utgangspunkt i de som har vist interesse for verv i styre har vi kommet fram 
til følgende innstilling: 
  
Innstillingen:  
Leder  
Eirik B. Olsen: Eirik har hatt vervet som leder i inneværende periode, slik valgkomiteen ser det har Eirik 
ledet klubben på en bra måte og valgkomiteen ser det som en fordel at det er kontinuitet i vervet. Eirik har 
solid klatreerfaring både nasjonalt og internasjonalt.  
  
Nestleder  
Tord L. Hansen: Tord har vist over gjennomsnitt høyt engasjement og gjennomføringsevne i løpet av 2015 
da han har vært medlem av styret.   
  
4 styremedlemmer + 2 vara: 
Jorunn Skjelvareid: Jorunn har i dag vervet som økonomiansvarlig. Hun kjenner godt til økonomien i 
klubben og har gjort en kjempe innsats for å få orden på økonomistyring.  

Martine Myreng: Hun har vært medlem av i styret tidligere og har nå et ønsker om å bidra igjen. Martine 
har blant annet erfaring fra ½ års kurset ved Nordnorsk klatreskole i Lofoten, en årrekke med erfaring som 
brattkorttester for TKK og er ellers veldig engasjert. 

Lise Hansen Skåren: er ung og lovende som gjerne vil representerer inne- og utemiljø og har et ønske om 
å bidra i klubben på et annet nivå enn som ren medlem.   

Per Harald Barkost: (bedre kjent som) PH har flere års erfaring som klatrer på høyt nivå. Han ønsker å 
bidra i styre og da spesielt med tanke på buldrerommet og uteklatring (med og uten tau). 
  
Vara: 
Vilde Holtmoen: Vilde er en habil klatrer som har bidratt ved forskjellige anledninger i klubbsammenheng 
og som nå ønsker å bidra også i TKK-styret. 
Stein Tronstad: Stein er for de fleste kjent som hytteansvarlig (av andre også kallt hyttepolitiet) og som 
tidligere sikkerhetsansvarlig i NKF. Han har lang erfaring fra styrearbeid i både TKK og NKF. 
 
Revisorer: 
Hilde Tøssebro: Hun har erfaring fra økonomi fra sitt daglige arbeid og har vært revisor før. 
Daniel Hallgren: han er i dag revisor og kjenner dermed økonomien til TKK. 
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