Valgkomiteens innstilling til nytt styre i Lunner Almenning
Årsmøte 16.april 2020
Ved årsmøtet i Lunner Almenning er følgende på valg:
Styremedlemmer:

-

Trygve Brandrud
Camilla Jarlsby

Varamedlemmer:

-

Vibeke Braastad
Vararepresentant ifm. med at Amund
Wøien ble ansatt i LA etter at han
hadde blitt valgt inn i styret og av den
grunn måtte fratre fra sitt verv.

Valgkomiteen har bestått av følgende representanter:
Cecilie Bjøralt, Lars Flatla, Olaf Godli, Morten Haga og Jon Harald Snellingen.
Valgkomiteen påbegynte sitt arbeid i november 2019 og har jobbet grundig med innstillingen.
Vi har gjennomført åtte møter, inklusive intervjuer med sittende styremedlemmer og flere
potensielle kandidater. Valgkomiteen ser at det kommende styret i Lunner Almenning vil få
mange krevende oppgaver i tiden fremover. Forslag til ny styresammensetning er derfor
vurdert ut i fra flere kriterier, der i blant kompetanse, erfaring, innspill fra sittende
styremedlemmer og bruksberettigede, samt at verdier som bruksrett/beiterett er viktige
ansvarsområder i tråd med allmenningens opprinnelige formål. Valgkomiteen har også
vektlagt at flere av bygdas kretser bør være representert og et ønske om flere kvinner inn i
styret.
Begge de sittende styremedlemmene som er på valg har meddelt valgkomiteen at de ikke
stiller til gjenvalg. Bruksberettigede som er registrert med e-post i manntallet har blitt
forespurt om å komme med innspill.
Valgkomiteen har med bakgrunn i overnevnte kommet fram til følgende innstilling på
kandidater vi mener vil gjøre en meget god jobb for Lunner Almenning. Kandidatene er
rangert etter alfabetisk rekkefølge og stiller på lik linje.
-

Anderssen, Mona (Sittende varamedlem)
Flatla, Anders (Ny)
Haakenstad, Mikael (Ny)
Haugseth, Johan (Ny)
Waaler, Hilde (Ny)

Valgkomiteen:
Valgkomiteens størrelse. Almenningsloven § 4-7 sier at valgkomiteen skal bestå av tre – fem
medlemmer. Valgkomiteen foreslår fem medlemmer.
Kandidater til valgkomiteen:
-

Bjøralt, Cecilie
Flatla, Lars
Godli, Olaf
Haga, Morgen
Løken, Sigurd (Ny)
Snellingen, Jon Harald

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig fra 26.mars 2020. Motforslag må innleveres
valgkomiteen senest to uker før valget/årsmøtet avholdes, dvs. innen 2. april 2020.
Eventuelle motforslag vil legges ut til gjennomsyn senest en uke før valget/årsmøte.
Motforslag kan sendes til cecilie.bjoralt@gmail.com. Merkes med «årsmøte 2020».

