
SKIFORENINGEN 
GENERALFORSAMLING 11. MAI 2017 

 

Valgkomiteens innstilling 
 

Valgkomiteen for 2017 har bestått av Ragnhild Amlie (styrets representant), Kristin M. Felde (rådets 

representant), Knut Halvor Hansen, Per Bergerud og undertegnede, Ole Fr. Anker-Rasch, som leder. 

Komiteen har ansvar for å gi innstilling til generalforsamlingen for valg av medlemmer til styret og 

rådet i Skiforeningen. 

Valgkomiteen har hatt fire møter. For å få innspill til ønskede kompetanseområder for medlemmer i 

både styre og råd har komiteen hatt samtaler med styreleder og generalsekretær, i tillegg har Rådet 

blitt forespurt om forslag til eventuelle nye medlemmer.  

 

Styret 

Utdrag fra § 5 i Skiforeningens lov: 

«Foreningens styre består av leder og 8 styremedlemmer, samt en representant valgt av og blant de 

fast ansatte...» 

«Leder velges for ett år og kan normalt gjenvelges inntil tre ganger. 8 styremedlemmer velges for 2 år 

av gangen, og kan normalt gjenvelges 2 ganger.»  

«4 styremedlemmer velges hvert år.» 

Styreleder og fire styremedlemmer er på valg hvorav styreleder og tre styremedlemmer kan 

gjenvelges. Dette gjelder Jon Hindar som styreleder, Erik Bruun, Geir Skari og Bjørn-Inge Larsen. Alle 

har bekreftet at de sier seg villig til gjenvalg. Henrik H. Langeland kan ikke gjenvelges. 

 

Innstilling 

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Jon Hindar som styreleder, og Erik Bruun, Geir Skari og      

Bjørn-Inge Larsen som styremedlemmer for to nye år.  

Valgkomiteen innstiller videre på valg av Kristine Klaveness som nytt medlem av Styret. 

Kristine Klaveness er 41 år, bosatt på Jar i Bærum. Av utdannelse har hun MBA fra IMD i Sveits. 

Kristine har erfaring fra lederstillinger i næringslivet og er i dag viseadministrerende direktør i 

Klaveness Marine. Hun har allsidig og relevant styreerfaring fra næringslivet og idretten. Hun har 

vært medlem av styret i Norges Idrettsforbund og hun har vært medlem av styret i Norges 

Roforbund. 

 



Rådet 

Utdrag fra § 9 i Skiforeningens lov:  

«Foreningens Råd består av 9-12 medlemmer...» 

«Rådsmedlemmene velges for 3 år av gangen og kan normalt gjenvelges inntil to ganger.» 

«Rådets ordfører velges av generalforsamlingen blant rådsmedlemmene for 1 år av gangen.»  

Rådets ordfører og tre rådsmedlemmer er på valg hvorav rådets ordfører og ett rådsmedlem kan 

gjenvelges. Dette gjelder ordfører Ole Fr. Anker-Rasch og Åge Pettersen, begge har bekreftet at de 

sier seg villig til gjenvalg 

Dag Kaas og Bjørn Henrik Rasmussen kan ikke gjenvelges. 

Innstilling 

Rådets leder: 

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Ole Fr. Anker-Rasch som Rådets ordfører. 

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av rådsmedlem Åge Pettersen. 

Valgkomiteen innstiller videre på valg av Olav Fjell som nytt medlem av Rådet. Olav Fjell er 65 år og 

bosatt på Borgen i Asker. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Olav har 30 års 

erfaring fra topplederstillinger innen næringslivet og lang erfaring fra styreverv og som styreleder. 

Han var styremedlem i Skiforeningen fra 2005 til 2007. Etter at Olav sluttet som administrerende 

direktør i Hurtigruten i 2012 har han hatt styreverv og rådgivning på full tid. 

Dersom generalforsamlingen følger valgkomiteens innstilling, vil Rådet i neste periode ha 11 

medlemmer, mot i dag 12. 

 

 

Oslo, april 2017 

Ole Fr. Anker-Rasch  

Valgkomiteens leder 


