
Valgkomiteens innstilling til nytt styre i Lunner Almenning 

Årsmøte 21.04.2022 

 

Ved årsmøte i Lunner Almenning er følgende på valg:  

Styremedlemmer:         Andreas Høiby  

Erik Skirstad  

Iver Ulven  

Varamedlemmer: 

Anders Oppen  

Hans Kristian Skau  

 

Valgkomiteen har bestått av følgende representanter:  

Jon Snellingen, Olaf Godli, Lars Flatla og Cecilie Bjøralt  

 

Valgkomiteen startet sitt arbeid inn mot kommende valg i oktober 2021 og har jobbet grundig for å 

få på plass denne innstilling. Vi har gjennomført syv møter, inkl. individuelle møter med sittende 

styremedlemmer, administrasjonen og flere mulige kandidater. Valgkomiteen har vurdert styrets 

arbeid og fremtidig kompetansebehov ut ifra tilbakemelding fra sittende styremedlemmer og innspill 

fra de bruksberettigede. Valgkomiteen har vektlagt at flere av bygdas kretser bør være representert i 

styret og valgkomite, samt at verdier som bruksrett/beiterett er viktige ansvarsområder i 

kombinasjon med Lunner Almennings utvikling og drift.  

Bruksberettigede er forespurt om innspill til kandidater. I tillegg er sittende styremedlemmene som 

er på valg blitt forespurt om de ønsker å stille til gjenvalg.  

Valgkomiteen har med bakgrunn i overnevnte kommet fram til følgende innstilling på kandidater som 

vi mener vil gjøre en god jobb for styret i Lunner Almenning. Kandidatene er rangert etter alfabetisk 

rekkefølge og stiller på lik linje.  

 

- Hagen, Erland (ny)  

- Høiby, Andreas (gjenvalg)  

- Morstad, Bjørn Haugen (ny)  

- Skollerud, Knut (ny) 

- Ulven, Iver (gjenvalg)  

 

Valgkomiteen: Valgkomiteens størrelse. Almenningsloven paragraf 4-7 sier at valgkomiteen kan bestå 

av tre til fem medlemmer. Valgkomiteen foreslår fem medlemmer.  

Kandidater til valgkomiteen i alfabetisk rekkefølge:  

- Flatla, Lars (gjenvalg)  

- Johannessen, Randi Skøien (ny)  

- Lunner, Pål Magnus (ny)  

- Molden, Ivar (ny)  

- Snellingen, Jon (gjenvalg)  

 

Valgkomiteen har ved møte 22.02.2022 oppdaget at det er uoverensstemmelse mellom antall 

styrerepresentanter og antall vararepresentanter på valg i 2022 i henhold til «lov om 

bygdeallmenninger» §4-7 (jfr. rundskriv punkt 5.5). For at dette skal kunne korrigeres for fremtidige 



valg vil det ved valget i 2024 være en vararepresentant som kun velges for en toårs periode 

(2024/26), som følgelig vil resultere i et normalisert forhold mellom styre- og vararepresentanter fra 

og med valg 2026.  

Motforslag må innleveres valgkomiteen senest to uker før valget/årsmøte avholdes, og skal legges ut 

til gjennomsyn senest en uke før valget/årsmøte. Motforslag kan sendes til 

cecilie.bjoralt@gmail.com. Merkes med «årsmøte 2022». 


