
Valgkomiteens innstilling til årsmøtet  
i Norsk Buhundklubb, 17. mars 2018 
 

Litt om valgkomiteens arbeid:  
Valgkomiteen har hatt 4 møter på nett og telefon, og ellers løpende kontakt underveis i arbeidet.  

Valgkomiteen har hatt felles telefonmøte med avtroppende styreleder og kasserer og individuelle 

samtaler med de øvrige styremedlemmene for å bli bedre kjent med utfordringer og muligheter i 

organisasjonen.  

Valgkomiteen har bedt om forslag på kandidater bl.a. via nettsiden buhund.no og på Facebook-

sidene Norsk Buhundklubb og Norsk Buhundklubbs Forum.  Valgkomiteen fikk gledelig mange 

positive tilbakemeldinger og forslag.  

I sitt arbeid har valgkomiteen lagt vekt på å sette sammen ett styre som ivaretar ulike områder: 

 Interesse for buhunden og dens mange bruksområder 

 Organisasjonserfaring 

 Personlige egenskaper 

 Alderssammensetning 

 Geografi  

 Kjønn 

 

Alle styremedlemmene som er på valg har frasagt seg gjenvalg.    

Alle som er foreslått til verv er forespurt og har sagt seg villig, også ved endring av funksjon for 

nåværende nestleder.  

 

Det sittende styret 

Leder:  Terje Methlie ( har frasagt seg gjenvalg)    

Nestleder: Svein Are Olsen   (ikke på valg)                                    

Kasserer: Linda Methlie (har frasagt seg gjenvalg)    

Sekretær: Kirsten Andersen (ikke på valg) 

Styremedlem: Ivar Johan Takvam (har frasagt seg gjenvalg) 

Styremedlem: Børre Waagan  (ikke på valg)    

Varamedlem: Linda Karlsen (ikke gjenvalg)    

 

 



Valgkomiteens forslag til nytt styre 

Styreleder: Ernst Olaf Torjussen (ny – 2 år) 

Nestleder: Linda Karlsen (ny – 2 år) 

Kasserer: Svein Are Olsen (funksjonsbytte – 1 år) 

Sekretær: Kirsten Andersen (ikke på valg – 1 år) 

Styremedlem: Børre Waagen (ikke på valg – 1 år) 

Styremedlem: Julie Huseklepp Tunli (ny – 2 år) 

Varamedlem: Karianne Firingen Skori (ny – 1 år) 

 

Andre funksjoner 
Revisor:  Olaf Vedul  (ny - 2 år)  

Vara: Kirsti Engan Frenger (ny – 1 år) 

 

Valgkomite:  
Valgt i 2017 for 2 år:  

Janne Grete Aspen (Oslo) 

Ingunn Solaas (Fet, Akershus) 

Julie Huseklepp Tunli (Trondheim) 

 

Julie H. Tunli er foreslått inn i styret. 

I hennes sted foreslås:  Gunnar Halleraker – 2 år (ny) 

Gunnar er fra Sveio i Hordaland.  

 



 

Kartet viser hvor de nye og sittende styremedlemmene  
(inkl. varamedlem) bor. 

 

Annet:  
Valgkomiteen henstiller til det nye styret at de vurderer vedtektsendringer for valg fram mot neste 

årsmøte.    

Vi mener det vil være mer hensiktsmessig om styret gis muligheten til å konstituere seg selv ut over 

leder, slik at eventuelle endringer i ansvarsområder kan skje uten å forstyrre valgperioder. Leder skal 

i alle fall velges av årsmøtet.  De øvrige styremedlemmene kan også velges som i dag, men uten å 

være knyttet til en bestemt funksjon.   

Vi foreslår videre at medlemmer i valgkomiteen gis en funksjonstid på tre år, der ett medlem går ut 

hvert år.  

   Oslo / Gan / Trondheim   17. februar 2018 

 

Janne Grete Aspen    Ingunn Solaas   Julie Huseklepp Tunli 

Sign     Sign    Sign  



 


