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Innstilling til nytt styre 2022 - Troms Turlag 
 

Valgkomiteens innstilling 

Valgkomiteen starta sitt arbeid i oktober/november 2021 og har hatt flere møter. 
Informasjon om valgkomiteens arbeid har vært publisert på turlagets plattformer og vi har 
mottatt noen innspill til kandidater. Valgkomiteen har fordelt oppgaver og snakket med 
kandidater, styreleder, daglig leder, faste- og varamedlemmer i styret. Tema har vært deres 
opplevelse av styrearbeidet, representasjon i styret nå og i fremtiden, eget bidrag og 
motivasjon for videre arbeid. 

Det er gledelig å registrere at samtlige melder tilbake om et velfungerende styre der det er 
gode drøftinger og takhøyde for meningsforskjeller. Turlaget har vært gjennom nok et 
krevende år med korona-restriksjoner og pågående rettssak om Trollvassbu, i tillegg til «evig 
kamp» om rammebetingelser for drift, vedlikehold og utbygging på hyttenettet – særlig de 
som ligger i nasjonalparker. 

Valgkomiteen har vurdert styrets sammensetning med tanke på erfaring og kompetanse. 
Kontinuitet må veies opp mot behovet for ny kompetanse. Den enkeltes motivasjon og 
arbeidskapasitet er viktig, det samme er samlet representativitet i forhold til 
medlemsmassen. 

Styreleder er ikke på valg dette året. De tre faste styremedlemmene har alle signalisert et 
ønske om å fortsette. Varamedlemmer møter fast på alle møter. Det ene varamedlemmet 
trakk seg kort tid etter at nytt styre var konstituert. Valgkomiteen ble ikke varslet om dette, 
noe den sannsynligvis burde ha blitt, men styret har vurdert at frafallet ikke har hatt 
betydning for styrets arbeid og beslutningsdyktighet. Etter en totalvurdering der 
argumentene var gode for at faste styremedlemmer gjenvelges, valgte valgkomiteen å også 
innstille på gjenvalg av varamedlemmene da begge bidrar godt i styrearbeidet og er 
motiverte for videre arbeid. Nytt varamedlem har tidligere vært i styret. Hun er motivert for 
å bidra også på aktivitetssiden, kanskje særlig for barn og unge da hun som lærer i 
grunnskolen kjenner aldersgruppen. 

Basert på samtaler med overnevnte og drøftinger i valgkomiteen innstilles det på at sittende 
styre gjenvelges. Det er valgkomiteens vurdering at det i sittende styret har gode kandidater 
for å lede Troms turlag videre, herunder ledervervet. Representasjonen er jevnt over god 
med medlemmer som har kompetanse og innsikt i hele organisasjonens virke, kanskje med 
et unntak av DNT Ung som burde vært representert. Det er utfordrende å finne gode 
kandidater fra denne aldersgruppen. Et annet forhold rundt representativitet er 
geografi. Lang reisevei kan gjøre det utfordrende å møte for kandidater som ikke er bosatt i 
Tromsøregionen. I dag har styret en representant fra Målselv med. Selv om også turlaget har 
blitt gode på digitale løsninger og møter, har styremøter med fysisk oppmøte større 
dynamikk.   
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Valgkomiteens innstilling: 
Styreleder        Arnulf Sørum   ikke på valg 
Styremedlem  Kjersti Bakken   gjenvelges for 2 år 

Pål Tengesdal    gjenvelges for 2 år 
Monica Bryn   gjenvelges for 2 år 
Christine Smith Simonsen ikke på valg 
Elin Nicolaisen   ikke på valg 

Varamedlem   Morten Olav Olsen  gjenvelges for 1 år 
Andre Lind    gjenvelges for 1 år 
Inger-Lise Kveldro   velges for 1 år 

 

 

Hilde Grimstad  Randi Børresen  Christopher Haug 

Leder     Medlem    Medlem  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


