
Valg til nytt styre og til valgkomiteen 

Valgkomiteen som ble valgt på årsmøtet 2019 bestod av: 

Einar Skage Andersen, leder 

Gunnhild Holmen 

Ragnhild Tangen 

 

Etter at Einar døde i november 2019 har styrets leder (som ikke er på valg i 2020) bistått i 

valgkomiteen arbeid. 

 

Valg til styret 

De som er på valg i 2020: Liv Frøysaa Moe, Signe Riemer-Sørensen og Nils Mathisrud. De har alle 

valgt å ikke stille til gjenvalg. Heldigvis fortsetter de alle sammen i sentrale posisjoner med viktige 

oppgaver i Bærum Turlag. Disse skal erstattes med styremedlemmer som velges for to år. 

 

I tillegg har Peter de Besche ønsket å fratre styret i 2020, selv om han ikke var på valg i 

utgangspunktet. Også Peter vil fortsette å bidra med sin kompetanse i sentrale oppgaver i turlaget. 

Han skal da erstattes med et nytt styremedlem som velges for den resterende del av hans periode, 

dvs. ett år 

 

Som nye styremedlemmer foreslår valgkomiteen: 

 

Brit Roland 

Brit er mangeårig medlem i DNT, ivrig turgåer og syklist. I sitt arbeide er hun en meget erfaren 

prosjektleder, og Bærum Turlag er glad for at hun har sagt seg villig til å arbeide spesielt med våre 

store arrangementer. 

 

Kristin Fjellestad 

Kristin er turgåer og pasjonert fisker. Hun er aktiv som turleder og frivillig på arrangementer og vil i 

sitt styrearbeid spesielt følge opp Barnas Turlag i Bærum og de mange aktivitetene de gjennomfører. 

 

Ina Toverud 

Ina er ihuga friluftsmenneske og har mange år bak seg som speiderleder i Bærum kommune. For vårt 

styre er det enda viktigere at hun i sitt arbeide har ansvar for bruken av digitale plattformer til 

markedsføring og kommunikasjon for en kjent norsk kulturinstitusjon. Hun vil ha tilsvarende 

oppgaver i vårt styre. 

 

Gunnhild Holmen 

Gunnhild har lang fartstid i Bærum Turlag og har også tidligere sittet i vårt styre. Hun har de senere 

årene vært med i arrangementskomiteen for Topp7 i Vestmarka, deltatt i hyttetilsynet for 

Svartvannshytta og sittet i valgkomiteen for Bærum Turlag. Nå kommer hun tilbake til styret for å 

jobbe spesielt med vårt kurstilbud og vår kontakt med skolene i Bærum. 

 

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet velger Brit Roland, Kristin Fjellestad, og Ina A. Toverud til 

styremedlemmer for perioden 2020 – 2022 og Gunnhild Holmen til styremedlemmer for perioden 

2020 – 2021. 

 



 

Valg til valgkomiteen 

Valgkomiteen fra 2019 må erstattes. Ragnhild Tangen har trukket seg, Einar Skage Andersen er død 

og Gunnhild Holmen stiller til valg til styret. 

 

I henhold til Bærum Turlags vedtekter skal to av valgkomiteens tre medlemmer utpekes av årsmøtet 

for en periode på to år, mens det tredje medlemmet skal utpekes av styret for en periode på ett år. 

 

De avtroppende styremedlemmer Liv Frøysaa Moe og Peter de Besche har sagt seg villige til å stille til 

valg for valgkomiteen i 2020. Styret vil i sitt kommende møte utpeke det tredje medlemmet til 

valgkomiteen. 

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet velger Liv Frøysaa Moe og Peter de Besche til valgkomiteen for 

perioden 2020 - 2022 

 

 


