
Valgkomiteens innstilling – OARKs styre 2022 

Valgkomiteen 2022 har bestått av leder Sille Kasin fra Bærum Rideklubb og Kristin Høst Grønvold fra Asker 

Rideklubb. Lena Holtet fra Ellingsrud Rideklubb har vært varamedlem. Etter å ha gjort en skjønnsmessig 

vurdering av nye kandidater til styreverv og andre poster, har valgkomiteen landet på sin innstilling. Prosessen 

har foregått på en mest mulig transparent og ryddig måte, med løpende dialog oss imellom over tid fra primo 

desember og frem til d.d., samt med OARKs styreleder.  

Det bør imidlertid påpekes at valgkomiteen denne gangen opplever å ha hatt en særdeles utfordrende og 

krevende oppgave, da det i økende grad er vanskelig å motivere til frivillighet. Ikke minst har konkrete innspill 

som i stor grad har påvirket vår innstilling, nådd oss i valgkomiteen svært sent i prosessen. Vi befinner oss 

derfor nå i en situasjon der vi ikke makter å foreslå kandidater til alle verv. Dette er selvsagt noe vi på det 

sterkeste beklager, og som vi ber årsmøtet ta til etterretning. 

Valgkomiteens arbeid har tatt utgangspunkt i konkrete målsettinger og nøye gjennomtenkte prioriteringer. 
Det har i utgangspunktet vært viktig for oss å påse at det fremtidige styret består av medlemmer som selv har 
tett kontakt med sporten, og dermed har det rette erfarings- og verdigrunnlaget å fatte sine fremtidige 
beslutninger utfra. Vi har som før også ønsket å hente inn kandidater fra flest mulig grener som er representert 
i kretsen. Videre har vi sett det som ønskelig at et bredt utvalg av klubber i kretsen er representert, og også at 
klubbene er lokalisert i ulike regioner. Vi har bevisst fortsatt satsningen på å knytte til oss kandidater til 
styreverv fra klubber med en viss stevneaktivitet, da mange av OARKs oppgaver er knyttet til nettopp dette.  
 
Vår intensjon har som tidligere også vært å oppfylle kravet om kjønnsrepresentasjon i styret. Dette har vi kun 
delvis lyktes med. Styrets eneste mannlige representant stiller imidlertid gledelig nok til gjenvalg. Det bør også 
nevnes at vår mannlige vararepresentant i kontrollutvalget sitter ut sin periode.   
 
Etter ønske fra styret foreslår valgkomiteen nå også en mannlig ressursperson med ansvar for oppfølging av 
teknisk personell i OARK, herunder også å sette opp kurs, samt oppfølging av Grønt Kort kurs i kretsen. Tanken 
er at denne ressurspersonen rapporterer direkte til styret, og at vedkommende fremmes som kandidat til 
styreverv neste år. I den vanskelige situasjonen vi nå befinner oss i, har vedkommende også tilbudt seg å ta på 
seg nestledervervet i OARK-styret dersom årsmøtet gir sin tilslutning til dette. Dette forutsetter imidlertid at 
OARKs nestleder som p.t. har igjen ett år av sin periode, nå ønsker å konstitueres som leder inntil videre, da 
nåværende styreleder dessverre ikke ønsker å ta gjenvalg. Dette bør kunne avklares under årsmøtet. 
 
Som en konsekvens av den krevende prosessen, går det frem av valgkomiteens innstilling nedenfor at flere 
verv p.t. står udekket. Vi anmoder derfor årsmøtet om å komme med konstruktive og konkrete benkeforslag, 
slik at samtlige styreverv og andre poster fylles.  
 
Gjennom arbeidet som har vært nedlagt, håper valgkomiteen et stykke på vei likevel å ha funnet frem til en 
kompetent og driftig styresammensetning som vil gagne OARK videre. Vi anmoder derfor årsmøtet om å gi sin 
tilslutning til kandidaturene som fremmes, og minner om at vi alle nå er tjent med å tenke fremover.  
 
Vi takker med dette det avtroppende styret og årsmøtet 2021 for tilliten, og beklager igjen på det sterkeste at 
vi denne gangen ikke har lyktes i å oppfylle vårt mandat. Som en konsekvens av den oppståtte situasjonen, ber 
leder av valgkomiteen nå årsmøtet om å få stille sin plass til disposisjon. 
 

 

 

 



Valgkomiteens innstilling - OARKs styre 2022 

Styreleder, på valg    udekket/ eventuelt foreslås Alice Bjerke, Bærum Rideklubb, 
                                                                                      som konstituert leder inntil valgkomiteen 2022 har funnet   
                                                                                      en ny kandidat 

Nestleder, ikke på valg                                              eventuelt foreslås Christian Kolstad, Oslo og Akershus  

                                                                                      Fjordhestlag, valgt for ett år, dersom Alice Bjerke sier          

       seg villig til å midlertidig ta på seg styreledervervet 

Kasserer, foreslås valgt for to år   Kaja Marstrander, Nittedal Rideklubb 

Styremedlem sprang, ikke på valg  Amanda Karlsen, Follo Hestesportsklubb 

Styremedlem dressur, foreslås valgt for ett år Jeanette Kristiansen, Skedsmo Rideklubb 

Styremedlem kjøring, foreslås valgt for to år  Mikkel Davidsen, Vestby Hesteklubb  

Varastyremedlem, ikke på valg                               Sara Kinge Bergland, Søndre Ås Kjøre- og Rideklubb 

Varastyremedlem, ikke på valg   Tone Markussen, Sørkedalen Rideklubb 

 

Kontrollutvalg 

Leder, ikke på valg    Stine Frigård, Nes Rideklubb 

Medlem, velges for to år    udekket 

Varamedlem, ikke på valg   Eddy Hansen, Follo Hestesportsklubb 

 

Representanter utpekt av OARKs avtroppende styre: 

Ressursperson med spesielt ansvar for                                                                                                                       

teknisk personell og Grønt Kort kurs         Christian Kolstad, Oslo og Akershus Fjordhestlag                                                

Ungdomsrepresentant, utpekt til 2023  Rikke Østerby  

Varaungdomsrepresentant, utpekt til 2023  Henriette Meldalen  

Valgkomité leder, velges for ett år  udekket 

Valgkomité, velges for to år   Lena Holtet, Ellingsrud Rideklubb 

Valgkomité, velges for to år   Anita Sandberg, Follo Hestesportsklubb  

Valgkomité, varamedlem, velges for to år udekket 

 

 

Hosle, 21.03.2022 

 

sign. 

 

Sille Kasin 

leder, valgkomiteen i OARK  


