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INNSTILLING FRA VALGKOMITÉEN I LYN FOTBALL 

 

TIL ÅRSMØTET 12. MARS 2018 

 

 

1. Valgkomitéen og dens arbeid 

 

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

Aga, Gunnar-Martin Kjenner og Dag Vidar Hanstad (vara). Varaen har deltatt i 

komiteens arbeid.  

 

Valgkomiteen har hatt mange 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  

 

• Tone Etholm (leder)  Velges for 2 år  

• Truls Raastad (nestleder) Velges for 1. år 

• Anita Asplund  Ikke på valg  

• Christian Sjødin  Velges for 2 år  

• Christine Bekkelund  Ny, velges for 2 år  

 

• Jon Tveiten (vara)  Ny, velges for 2 år  

• Irene Utgaard Aasen  Velges for 1. år 

 

3. Generell begrunnelse  

 

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

Det er derfor lagt vekt på kontinuitet i kombinasjon med noe utskifting. Ved 

personvalgene har det vært lagt vekt på styret bør ha utfyllende kompetanse og 

reflektere bredden i klubben. Det har denne gang ikke vært lagt avgjørende vekt på at 

styret skal besitte særskilt fotballfaglig kompetanse, blant annet fordi klubben nå har 

ansatt flere ledere med slik kompetanse.  

 

Valgkomiteen har inntrykk av at forholdet til Lyn Toppfotball (LTF) ikke vært optimalt 

siste år. Tidligere har styrene vært delvis overlappende, men det er generelt sett 

vanskelig å finne kandidater som naturlig vil sitte begge steder. I personvalgene er det 

likevel lagt noe vekt på at styret gis forutsetninger for å bygge et godt forhold til LTF.  
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4. Konkret begrunnelse  

 

Leder: Nåværende leder Irene Utgaard Aasen er på valg, og har bedt om avløsning. Som 

ny leder foreslås Tone Etholm. Hun har sittet ett år i styret og fungert som nestleder de 

siste månedene. Hun er fra en aktiv Lyn-familie og har flere barn i klubben. Etholm er 

utdannet siviløkonom og har en lederstilling i Statoil. Valgkomiteen har lagt vekt på at 

alle i det sittende styret har pekt på henne som kandidat og er glad for at hun har sagt 

seg villig. Valgperioden er to år (i partallsår).  

 

Nestleder: Som ny nestleder foreslås Truls Raastad, som har sittet to 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). 

 

Anita Asplund har sittet ett år i styret og er ikke på valg. Hun er regionsdirektør i Sats 

Elixia, utdannet fysioterapeut, har trenerfaglig bakgrunn fra bl.a. NIH og styreerfaring 

fra Virke.  

 

Christian Sjødin har sittet ett år som vara til styret, de siste månedene som medlem. 

Han foreslås som fast medlem. Også han har barn i klubben og arbeider til daglig i 

StormGeo som leder for Nena Analysis.  

 

Christine Bekkelund er ny. 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. 

 

Jon Tveiten er også ny (vara). Han har hatt flere barn i klubben; nå en sønn i overgangen 

til 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.   

 

Irene Utgaard Aasen (vara) har sagt seg villig til å stille ett år. Valgkomiteen er enig i 

at dette kan være hensiktsmessig av hensyn til kontinuitet i noen pågående prosesser. 

 

 

Oslo, 28. februar 2018 

Valgkomitéen i Lyn Fotball 

 

 

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

leder 


