Valgkomiteens arbeid i valgperioden 2018/2019
Valgkomiteen har i perioden bestått av:
Linda Krog Ødegaard, Katarina Heden & Fanny Sæthre

Varamedlemmer:
Erica Grunnevoll & Heidi Storruste
Valgkomiteen har avholdt Skype møter og hatt maildialog i forbindelse med fratredelser og supplering
av styremedlemmer og -leder. I henhold til DNCF sine vedtekter har valgkomite fullmakt til å supplere
styremedlemmer, og vararepresentanter rykker automatisk opp.
Følgende fratredelser og suppleringer har vært håndtert i perioden:
03.04.2018
19.04.2018
03.08.2018
08.10.2018

Styremedlem Ann Lovis Haanes søkte fritak fra styrevervet
Trine Jansen rekrutteres til styret for Ann Lovis Haanes
Kristin Martinsen meldte at hun måtte fratre fra sitt verv i styret. 27.08.2018 Oddrun
Sørli Waage rekrutteres inn i styret for Kristin Martinsen
Styreleder Eirin E. Tapio informerte om at hun ville trekke seg som styreleder i DNCF
og fra styret i sin helhet fra 01.11.2018. Ett enstemmig styre ønsket at Pia Gurstad
skulle ta over etter Eirin Tapio frem til nytt valg ved årsmøtet 2019. Iht. DNCF
vedtekter § 4.1 B) skal styret konstituerer seg selv med de funksjonene de til enhver
tid trenger. 10.10.2018 Valgkomiteen meddelte sin støtte til styrets forslag om ny
styreleder.

DNCF - Valgkomiteens årsmelding 2018-2019
04.02.2019 mottok valgkomiteen styrets forslag til sammensetting av styre i DNCF i valgperioden
2019/2020. 12.03.2019 meddelte valgkomiteen sin støtte til styrets intensjoner om å sikre langsiktig
stabilitet i styret. Samtidig understreket valgkomiteen sitt mandat, som er å innstille iht. gjeldende
vedtekter. Valgkomiteen avslutter sitt arbeid med en innstilling til valg av styreleder, styremedlemmer
og varamedlemmer i 2019. I innstillingen anbefaler valgkomiteen at det gjøres avvik fra vedtektenes §
4.1 e) for tre av kandidatene, og at disse velges for 1 framfor 2 år, for å oppnå langsiktig kontinuitet og
stabilitet i styret i DNCF.
På vegne av valgkomiteen 2018-2019
Bærum 20.3.2019
Fanny Sæthre
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