VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL STYRE FOR 2017/2018

Styret og løypemannskap har igjen etter valgkomitèen oppfatning løst forrige
sesongs oppgaver på meget tilfredsstillende måte.
Komitèen har hatt samtaler med de av styrets medlemmer som er på valg,
med ønske om at disse fortsetter i sine verv.
Styrets leder Tore Heldrup Rasmussen som ble valg for ett år ved årsmøtet i
2015, er således på valg.
Valgkomitèen foreslår gjenvalg av Tore for ett år.
Styremedlem Eirik Formo ble i 2016 valgt for 2 år og er på valg.
Valgkomitèen foreslår gjenvalg av Eirik for to nye år.
Styremedlem/Kasserer Jarle Sundlin er på valg.
Valkomitèen anbefaler gjenvalg av jarlefor 2 nye år
Øvrige medlemmer i styret er ikke på valg
Tore , Eirik og Jarle, som alle er på valg, har sagt seg villig til å fortsette i styret.
Valgkomiteens innstilling til styre for 2017/2018 er derfor:
Leder: Tore Heldrup Rasmussen – gjenvelges for ett år.
Sekretær: Olaf Godli – ikke på valg.
Styremedlem/løyper: Eirik Formo – gjenvelges for 2 år 2017-2019.
Grunneierkontakt: Stein Oppen – ikke på valg
Kasserer: Jarle Sundelin – gjenvelges for 2 år 2017-2019.
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INNSTILLING TIL VALGKOMITE FOR 2017/2018
På GF 2016 ble det opplyst at valgkomiteens formann Harald Sjølshagen og
medlem Odd Martinsen fratrer fra årsmøte 2017.
Harald og Odd var aktive i opprettelsen av Mylla Løypelag i 2002 og som senere
ble konstituert som Mylla Løypeforening. De har begge bidratt vesentlig
gjennom alle disse årene og Mylla Løypeforening v/styret takker for den gode
innsatsen for skiløypene i området. Både Odd og Harald har tidligere mottatt
Mylla Løypeforenings hedersdiplom Gullski-Ambassadør.
Som nye medlemmer i valgkomiteen foreslås Lene Lie Dragland og Harald
Gløersen. Begge er hytteeiere på hhv Mylla og Nordstrandskollen/Svea, har
deltatt aktivt i løypeforeningens arbeide over lang tid og har sagt seg villig til å
påta seg vervene.
Innstilling til valgkomite for 2017/2018 er derfor:
Kjell Ivar Skjemstad
Lene Lie Dragland
Harald Gløersen
Komiteen velger selv sin leder og oppgavefordeling.

