SKIFORENINGENS GENERALFORSAMLING 5. MAI 2021
VALGKOMITEENS INNSTILLING

Valgkomiteen for 2021 har bestått av Geir Skari (styrets representant), Jon Hindar (rådets
representant), samt de to generalforsamlings-valgte representantene Steinar Eidaker og
undertegnede, John Bror Skoglund, som leder.
Komiteen har ansvar for å gi innstilling til generalforsamlingen for valg av medlemmer til styret og
rådet i Skiforeningen. Alle representantene som kunne ta gjenvalg i h.t. Skiforeningens Lov om
antall perioder/år, har vært positive til å ta ytterligere en periode. Valgkomiteens arbeid har i år
utover å avklare disse, vært å finne velkvalifiserte kandidater til to verv som styremedlemmer.
Det var ikke kommet inn forslag til kandidater innen fristen 1. april 2021. (Ref. Skiforeningens Lov).
Valgkomiteen har derfor søkt etter aktuelle styre-kandidater og for å få innspill til ønskede
kompetanseområder, ble det i forkant av dette arbeidet avholdt samtaler med sentrale personer i
Skiforeningens administrasjon og styre. Komiteen har avholdt fire møter i tillegg til å ha hatt
intervjuer med aktuelle kandidater.
Interessen for tillitsverv i Skiforeningen oppleves som god.
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 1 år av gangen og kan normalt gjenvelges inntil tre ganger. 8 styremedlemmer
velges for 2 år av gangen, og kan normalt gjenvelges to ganger.»
«4 styremedlemmer velges hvert år.»
Styreleder Stian Berger Røsland kan gjenvelges for en siste periode på ett år.
Fire styremedlemmer er på valg, hvorav to styremedlemmer kan gjenvelges. Styremedlemmene
Kristine Klaveness og Bodil Kristine Høstmælingen kan ta henholdsvis en og to perioder til á to år.
Styremedlemmene Bjørn-Inge Larsen og Geir Skari kan ikke gjenvelges.

Valgkomiteens innstilling
Valgkomiteen innstiller til gjenvalg av Stian Berger Røsland som styreleder.
Valgkomiteen innstiller til gjenvalg av Kristine Klaveness og Bodil Kristine Høstmælingen som
styremedlemmer.
Valgkomiteen innstiller utover disse Christian Stabell Eriksen og Christian Lunde som nye
medlemmer av styret.
Christian Stabell Eriksen er 55 år, oppvokst på Hosle i Bærum og nå bosatt i Oslo sammen med sin
kone og har tre voksne barn.
Christian har bred erfaring og bakgrunn fra dagligvarehandelen og har bl.a. vært administrerende
direktør i mange år i CentraGruppen og Meny AS.
Christian har lang og bred erfaring fra styrearbeid. Han sitter i dag som Styreleder i CentraGruppen,
Norrøna Sport og Douchebags. Han er også Styremedlem i Bacecamp Explorer som driver med
bærekraftig turisme på Svalbard og i Kenya. Christian har tidligere i en årrekke vært Styreleder i
Heming IL og Heming Alpint i tillegg til å ha vært Attache’ for Tyskland under Holmenkollen
Skifestival i 1989.
De som kjenner Christian vil beskrive han som handlekraftig og nysgjerrig, en som har god
kapasitet, er uformell og som tørr å være seg selv. Han er opptatt av teamwork, liker å jobbe i og
med team – laget vinner og taper sammen. Han brenner for fysisk helse og tilrettelegging for
aktivitet.
Christian er selv glad i naturen og idrettslige aktiviteter generelt. Som tidligere langrennsløper,
hundekjører og seiler fra barndommen, har han alltid vært glad i å være ute. De siste 25 år har han
også vært en ivrig terrengsyklist. Han bor i Voksenlia og har med det lett tilgang til Nordmarka som
han bruker flere ganger i uken både vinter og sommer.
Christian Lunde er 54 år, født, oppvokst og nå bosatt tett på marka i Asker sammen med sin
samboer og to sønner.
Reiseliv og ledelse har vært en rød tråd i Christians voksne liv, både i inn- og utland. Nysgjerrigheten
for ledelse ble skapt i hans tid i Forsvaret, og han har siden vært leder i både større børsnoterte
internasjonale selskaper, så vel som privateide reiselivsbedrifter i Norden. Christian bidrar også
med sin brede erfaring på reiselivs-området i flere styrer. I dag sitter Christian som
Administrerende Direktør for Visit Oslo som er et markeds- og kompetanseorgan for Oslo-regionen
med ansvar for profilering av Oslo på vegne av besøksnæringen. Med denne bakgrunnen vil
Christian bl.a. bli en viktig støttespiller i styret for en fremoverlent og god posisjonering av
Holmenkollen og Skimuseet som turistdestinasjon.

Å lede andre hvor målet er å gjøre dem gode er en viktig drivkraft og motivasjon for Christian. Å ha
god takhøyde og lov å gjøre feil er viktige suksesskriterier ifølge Christian.
I barne- og ungdomsårene frem til han var 17 år gikk Christian aktivt langrenn i tillegg til også å
padle kajakk. I dag er Christian en ivrig bruker av marka, spesielt på vinteren hvor han har et
eldorado av løyper oppkjørt av Skiforeningen rett utenfor stuedøren. Når Christian skal trekke seg
litt tilbake søker han det enkle liv på hytta som ligger på Hardangervidda.

Rådet
Utdrag fra § 9 i Skiforeningens lov:
«Foreningens Råd består av 9-12 medlemmer...»
«3 – 4 rådsmedlemmer velges hvert år. 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 to rådsmedlemmer er på valg, og kan alle gjenvelges.
Rådets ordfører Ole Fr. Anker-Rasch og rådsmedlemmene Bente Lier og Vigdis Jynge har bekreftet
at de sier seg villige til gjenvalg.

Valgkomiteens innstilling
Valgkomiteen innstiller til gjenvalg av Ole Fr. Anker-Rasch som rådets ordfører.
Valgkomiteen innstiller til gjenvalg av Bente Lier og Vigdis Jynge som rådsmedlemmer.

Oslo, 19. april 2021
John Bror Skoglund
Valgkomiteens leder

