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INNSTILLING FRA VALGKOMITÉEN I LYN FOTBALL 

 

TIL ÅRSMØTET 20. MARS 2017 

 

1. Valgkomitéen og dens arbeid 

 

Følgende valgkomite ble valgt på årsmøtet i fjor: Ingvald Falch (leder), Anna-Birgitte 

Aga og Gunnar-Martin Kjenner. Magnus Wattne er vara, men har deltatt lite i arbeidet 

pga. mye reisefravær.  

 

Valgkomiteen har hatt flere møter, snakket med alle sittende representanter/vara, deler 

av administrasjonen, en rekke andre personer samt ulike kandidater. Det har dessuten 

vært kunngjort på hjemmesiden at innspill kan rettes til valgkomiteen.  

 

Forslagene er enstemmige. 

 

2. Forslag til styre  

 

Valgkomiteen foreslår følgende medlemmer til styret: 

 

 Irene Utgaard Aasen (leder) Velges for 1. år (i oddetallsår) 

 Viggo Strømme (nestleder) Velges for 2 år 

 Truls Råstad   Ikke på valg  

 Anita Danielsen Asplund Ny, velges for 2 år 

 Tone Etholm   Ny, velges for 1. år  

 

 Hanne Osnes-Ringen (vara) Ikke på valg  

 Christian Sjødin (vara) Ny, velges for 2 år 

 

3. Generell begrunnelse  

 

Valgkomiteen har lagt vekt på at styret bør ha en sammensetning som gjenspeiler 

bredden i LF, og som også ivaretar bred administrativ/økonomisk kompetanse. Også 

generell fotball-/idrettsfaglig kompetanse er vektlagt, i første rekke på et overordnet 

nivå fordi klubben har en administrasjon/stab med utførende oppgaver. Videre har 

valgkomiteen vektlagt at det bør være en viss kontinuitet og god kjønnsbalanse. Det er 

valgkomiteens generelle inntrykk at det sittende styret har fungert meget godt.  

 

Det har tidligere vært vektlagt at enkelte styremedlemmer også bør sitte i styret i Lyn 

Toppfotball, på grunn av sterkt avhengighetsforhold mellom klubbene. Fordi det har 

vært vanskelig å få kandidater som naturlig vil sitte i begge styrer, må dette hensynet 

ivaretas på annen måte.  
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4. Konkret begrunnelse  

 

Nåværende styreleder Kaare Falkenberg har bedt om avløsning. Valgkomiteen er derfor 

glad for at nåværende nestleder Irene Utgaard Aasen har påtatt seg å stille som leder. 

Hun har sittet tre år i styret og kjenner derfor klubben meget godt. Hun har hatt ett barn 

som har gått gradene (nå junior) og ett barn som går gradene (født 2005) i klubben. Av 

yrke er hun advokat.  

 

Viggo Strømme har sittet ett år som varamedlem til styret, og foreslås som ny nestleder. 

Han er tidligere toppspiller, utdannet trener UEFA A-lisens, sportssjef i NTG fotball og 

har en sønn (født 2004) i klubben.  

 

Truls Råstad er ikke på valg. Han har to barn i klubben, vært trener her og er tidligere 

styreleder i Koll. Til daglig er han professor på NIH innenfor idrettsernæring og -

fysiologi. 

 

Anita Danielsen Asplund er ny og har to barn (gutt 2004 og jente 2001) i klubben. Hun 

er til daglig regionsdirektør i Sats Elixia, utdannet fysioterapeut, har trenerfaglig 

bakgrunn fra bl.a. NIH og styreerfaring fra Virke.  

 

Tone Etholm er også ny. Hun er fra en aktiv Lyn-familie og har to døtre i 

ungdomsfotballen og en sønn i barnefotballen. Hun er lagleder for J02-laget. Hun er 

utdannet siviløkonom og har en lederstilling i Statoil.  

 

Hanne Osnes-Ringen er ikke på valg. Hun har barn i klubben og er utdannet lege. 

 

Christian Sjødin er ny som vara. Han er lagleder for G01.1 hvor sønnen spiller. Han 

arbeider til daglig i StormGeo AS som leder for Nena Analysis.  

 

4. Forslag til kontrollkomite 

 

Valgkomiteen foreslår følgende medlemmer til kontrollkomiteen (alle for 1. år):  

 

 Tom Arnulf (leder)  Gjenvalg     

 Ruth Anne Steffensen  Ny, tidligere vara 

 Kaare Falkenberg (vara) Ny, tidligere styreleder i LF 

 

Begrunnelse: Det foreslås reelt sett gjenvalg, med unntak av at Kaare Falkenberg 

erstatter Egil Hatling som har bedt om avløsning. Samme kontrollkomite vil bli foreslått 

i LTF, dog slik at rollene der fordeles annerledes.  

 

Oslo, 10. mars 2016 

Valgkomitéen i Lyn Fotball 

Ingvald Falch (sign)                  Anna-Birgitte Aga (sign)            Gunnar-Martin Kjenner (sign) 


