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7a. Valg av styre 
 
Til:   Årsmøte DNT Sør  

Fra:   Valgkomiteen DNT Sør 

Dato:  1. februar 2020 

 

Valg av styre DNT Sør, 2020 

Følgende styremedlemmer er på valg: 

Styreleder    Jan Willy Føreland 

Nestleder   Arild Syvertsen 

Styremedlem    Geir Øvrevik 

 

På valgkomiteens forespørsel ønsker Arild Syvertsen og Geir Øvrevik gjenvalg.  

Jan Willy Føreland ønsker ikke gjenvalg. 

Valgkomiteen har arbeidet med å finne en ny styreleder og nytt styremedlem. 

Vi har vært i dialog med både styreleder og daglig leder i DNT Sør. 

De peker på to hoved-områder som det kan være ønskelig å få inn mer kompetanse på i styret: 

• Media, DNTs ansikt utad 
• Folkehelse, nærfriluftsliv og mangfold 

 
Valgkomiteen har også drøftet med styreleder hvem som kan ta på seg å bli ny styreleder. 

Vi har en nestleder som kunne tre inn, men vedtektene krever at styremedlemmer må fratre etter 8 
år. Arild Syvertsen har derfor bare to år igjen i styret.  

Valgkomiteen har spurt nåværende styremedlem, Sissel Strickert, om hun kan påta seg vervet som 
ny leder. Hun har takket ja til oppgaven. Hun står ikke på valg i år. Det betyr at hun velges som 
leder for ett år og blir stående på ordinært valg neste år.  

   

Valgkomiteen har spurt Maj-Kristin Nygaard om å bli styremedlem i DNT Sør. Hun har en allsidig 
bakgrunn innen idrett, folkehelse og friluftsliv. Hun er i dag ansatt i Lillesand kommune som 
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rådgiver med ansvar for kommuneplan og et særlig ansvar for folkehelse. Hun har tidligere vært 
daglig leder i DNT Sør den gang det het KOT.  

Valgkomiteen vil takke styret for godt arbeid. En særlig takk til styreleder Jan Willy Føreland som 
slutter som leder, men som fortsatt vil påta seg oppgaver for foreningen.  

 Valgkomiteens enstemmige forslag til styre for DNT Sør blir som følger: 

Sissel Strickert   Styreleder    (2019-2021) 

Arild Syvertsen   Nestleder    (2014-2022) 

Tom Bredesen   Styremedlem    (2015-2021) 

Geir Øvrevik   Styremedlem    (2018-2022) 

Maj-Kristin Nygaard  Styremedlem    (2020-2022) 

Olivia Forgard   1. varamedlem   (2019-2021) 

Ingebjørg Borgemyr  2. varamedlem   (2019-2021) 

Det er praksis at varamedlemmene møter på alle styremøter og har tale og forslagsrett. 

 

Nina Gjærum Reinhardt (Sign.)   Knut Berg Bentsen (Sign.) 

 

Ivar Mjåland (Sign.)      Erling Valvik 

        Leder 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


