
 
 

 

ÅRSMØTE I FOTBALL 2018 - SAK 11 e) 

 

STYRETS INNSTILLING TIL NY VALGKOMITE I LYN FOTBALL 

 
I tråd med lov for LYN Fotball § 15 skal årsmøte velge valgkomité med leder, to medlemmer 

og ett varamedlem, jf. dagsorden pkt. 11 e). 

 

Det er styret som innstiller på valgkomité. 

 

Av medlemmene i valgkomiteen er det kun Anna-Birgitte Aga som har sittet mer enn ett år. 

Styret er derfor glad hun vil fortsette og være kontinuitetsbærer i komiteens arbeid. I tillegg er 

det lagt vekt på å ha ett medlem som både er i Lyn Fotball og Lyn Toppfotball slik at 

valgkomiteens medlemmer samarbeider om en sammensetning i styrene som gjør at begge 

klubbenes styrer samarbeider. Styret har derfor innstilt på følgende valgkomité for Lyn 

Fotball fram til årsmøtet i 2019: 

 

Jan Petter Stiff, leder 

Anna-Birgitte Aga, medlem 

Stig Smedsvig, medlem 

Anne Charlotte Brun, varamedlem 

 

 

Jan Petter Stiff er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, og en av grunnleggerne og 

Partner i Crux Advisers. Jan Petter er 52 år og gift med Benedikte som er styremedlem i SFK 

Lyn. Han har to barn som har vært fotballspillere i Lyn fra barnefotballen og opp til 

ungdomsfotballen, hvorav den ene fortsatt er aktiv. Stiff har vært foreldretrener og er nå del 

av lagleder temaet i ungdomsfotballen. 

 

Anna-Birgitte Aga er overlege og forsker ved revmatologisk avdeling Diakonhjemmet 

sykehus. Hun har tre gutter som har vært aktive i Lyn Fotball, hvorav to nå spiller for Stabæk. 

Anna-Birgitte ble valgt inn i valgkomiteen i Lyn Fotball og Lyn Toppfotball i 2016, og hun 

har tidligere vært en del av lagleder-teamet for to ungdomsfotball-lag i Lyn. 

 

Stig Smedsvig er utdannet jurist og arbeider som konsernadvokat i Statoil. Han har to gutter 

på hhv. 7 og 9 år som er aktive i Lyn fotball og Lyn ski 

 

Anne Charlotte Brun er utdannet lege og jobber som barnelege på Ullevål sykehus. Hun har 

tre barn i Lyn fotball, jenter junior, gutt i ungdomsfotballen og gutt i barnefotballen. Anne 

Charlotte Brun er og har lang fartstid som lagleder. Hun har også selv drevet med både 

langrenn, håndball og friidrett.  


