
INNSTILLING FRA VALGKOMITÉEN I LYN FOTBALL 

 

TIL ÅRSMØTET 19. MARS 2019 

 

 

1. Valgkomitéen og dens arbeid 

 

På årsmøtet i 2018 ble følgende valgkomite valgt på årsmøtet:  

 

• Jan Petter Stiff (leder)  

• Anna-Birgitte Aga 

• Charlotte Brun 

• Stig Smedsvig (vara) 

 

Vararepresentanten har deltatt i valgkomiteens arbeid.  

 

Valgkomiteen har hatt tilsammen fire – 4 – fysiske møter, og har i tillegg hatt en løpende 

dialog via epost. Komiteen har hatt formelle samtaler med samtlige sittende 

representanter og vararepresentanter i styret samt administrasjonen. I tillegg har 

valgkomiteen vært i kontakt med ulike kandidater til styret i Lyn Fotball.  

 

Årets forslag til styrekandidater er enstemmige. 

 

2. Det sittende styret  

 

• Tone Etholm (leder)  Valgt for to år i 2018  - ikke på valg  

• Truls Raastad (nestleder) Valgt for ett år i 2018  - tar ett år til 

• Jon Tveiten   Valgt for to år i 2018 - ikke på valg  

• Christian Sjødin  Valgt for to år i 2018 - ikke på valg  

• Christine Bekkelund  Valgt for to år i 2018 - ikke på valg  

 

• Irene Utgaard Aasen (vara) Valgt for ett år i 2018 - må erstattes 

 

Det er én ubesatt varaplass etter at varamedlem Jon Tveiten rykket inn som fast medlem 

i perioden. 

 

3. Generell begrunnelse  

 

Valgkomiteens klare inntrykk er at det sittende styret har fungert godt, både innad i 

gruppen og utad i samarbeid med administrasjonen og andre styrer. Styret har derfor 

lagt stor vekt på kontinuitet.  

 

Samtidig har vi ønsket å fylle de to ledige posisjonene som varamedlem til styret med 

bakgrunn, erfaring og kompetanse som per i dag mangler i det nåværende styret. I første 
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omgang gjelder dette mangelen på juridisk kompetanse ettersom Irene Utgaard Aasen 

trer ut av styret. I tillegg gjelder det behovet for medlemmer med bakgrunn og erfaring 

fra barnefotballen i Lyn Fotball.  

 

Ved personvalgene i år er det derfor lagt vekt på at styret bør suppleres med juridisk 

kompetanse. I tillegg er det lagt vekt på at barnefotballen bør representeres i klubbens 

styre.  

 

Det er heller ikke i år lagt avgjørende vekt på at styret skal besitte særskilt fotballfaglig 

kompetanse ettersom administrasjonen i løpet av 2017 og 2018 har ansatt flere ledere 

med god kompetanse på det fotballfaglige.  

 

Valgkomiteen sitter fortsatt med et inntrykk av at samarbeidsforholdet til Lyn 

Toppfotball (LTF) fortsatt har et forbedringspotensial. Styret i Lyn Fotball erkjenner at 

dette er en viktig sak for klubben, og det er derfor etablert samarbeidsorganer som har 

til hensikt å jobbe med å styrke samarbeidet.  

 

Etter valgkomiteens vurdering har styret i Lyn Fotball i dag flere personer som både har 

gode forutsetninger og motivasjon for å jobbe med dette. I personvalgene er det derfor 

i denne omgang ikke lagt avgjørende vekt på kompetanse i å videreutvikle forholdet til 

LTF.  

 

Siden det etter valgkomiteens vurdering alltid vil være nødvendig å tenke kreativt i 

forhold til gode kommersielle avtaler for en en stor klubb som Lyn Fotball, så har 

valgkomiteen også vurdert behovet for styrket kommersiell kompetanse i styret. 

Valgkomiteen har vært i kontakt med flere passende kandidater som dog ikke har vært 

villige til å stille til valg. 

 

Ettersom kommersiell kompetanse på ingen måte er fraværende i styret per i dag, så har 

valgkomiteen lempet noe på denne forutsetningen. Samtidig noterer vi oss at dette vil 

være noe som kommer til å bli aktivt fulgt opp av valgkomiteen ved neste korsvei.  

 

4. Forslag til styre inkludert begrunnelse  

 

Tone Etholm (leder). Hun har sittet to år i styret, hvorav det seneste året som leder. Hun 

er fra en aktiv Lyn-familie og har flere barn i klubben. Etholm er utdannet siviløkonom 

og har en lederstilling i Equinor. Valgkomiteen har lagt vekt på at det sittende styret 

peker på gode arbeidsforhold og god stemning og driv i styret under hennes ledelse. 

Valgkomiteen er tilfreds med at at Etholm har sagt seg villig å sitte ytterligere ett år. 

Hun er midt i en valgperiode på to år (i partallsår).  

 

Truls Raastad (nestleder). Styrets nestleder har sittet tre år i styret. Han har barn i 

klubben, vært trener her og er tidligere styreleder i Koll. Til daglig er han professor på 

NIH innenfor idrettsernæring og -fysiologi. Raastads kompetanse utfyller etter 

valgkomiteens mening Etholms. Valgperioden er ett år (i partallsår). 
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Jon Tveiten var ny i fjor og kom inn som fast medlem via en plass som 

vararepresentant. Han har hatt flere barn i klubben; nå en sønn i LTF. Han er ingeniør 

og administrerende direktør i Norsk Energi. Valgkomiteen har blant annet lagt vekt på 

at han vil kunne bidra til samarbeidet med LTF.   

 

Christian Sjødin har sittet som fast medlem i ett år etter ett år som vara til styret. Sjødin 

har ungdom i klubben. Han er utdannet økonom og arbeider til daglig direktør i Fred. 

Olsen Green Power AS. Sjødin bidrar på kommersielle prosjekter og er også motivert 

for å jobbe med styrket samarbeid mellom Lyn Fotball og LTF. 

 

Christine Bekkelund har sittet som fast medlem i ett år. Hun har/hatt flere barn i 

klubben; blant annet en gutt som gikk hele veien til LTF og en jente som nå er på 

damelaget. Valgkomiteen har lagt vekt på hennes tilknytning til damelaget i den 

situasjonen klubben nå er i. Bekkelund er økonom og HR-direktør i Verisure. Hun har 

hatt flere styreverv i næringslivet. 

 

Anders Conradi (vara) er ny. Conradi er født og oppvokst i Oslo. Han er utdannet 

jurist ved juridisk fakultet i Oslo, Han har de seneste tre årene jobbet i Statkraft med 

ansvar for Statkrafts industrikraftportefølje. Han har to barn som begge er aktive i Lyn 

Fotball, og har bidratt både som trener og lagansvarlig i den forbindelse. 

 

Cecilie Bhandari Hartberg (vara) er ny. Hun er psykiater og jobber for tiden på 

Rikshospitalet. Hun har tre gutter født i henholdsvis 2003, 2006 og 2009. Alle spiller 

fotball i Lyn. Hun har vært aktiv bidragsyter i forhold til lagene som barna har vært 

engasjert i. 

 

 

Oslo, 12. mars 2019 

Valgkomitéen i Lyn Fotball 

 

 

           Jan Petter Stiff (sign)           Anna-Birgitte Aga (sign)       Charlotte Brun (sign) 

           leder 


