
Til: Årsmøtet i nye Tønsberg SV 3.11.18 

Fra: Valgkomiteen, innstilling avgitt 25.10.18 

 

Valgkomiteens forslag til styre og revisor for Tønsberg SV samt 

representanter til Vestfold og Telemarks representantskap for 2019. 

Valgkomiteen ble nedsatt av årsmøtet i Re og Tønsberg SV februar 2018, og har bestått av: 

Veslemøy Grinde, Tønsberg (leder) 

Finn Engen, Tønsberg 

Elisabeth Sann, Re 

Heming Olaussen, Re 

Komiteen har hatt ett fysisk møte, og har ellers arbeidet via mail og pr. tlf. 

Komiteen tok utgangspunkt i dagens styrer i Re og Tønsberg SV – i alt 10 personer – og 

spurte om de ønsket å være med videre. 1 fra Re og 4 fra Tønsberg ga uttrykk for at de 

ønsket dette. Ingen av dagens kasserere ønsket å være med videre, så komiteen måtte 

særskilt søke etter dette. 

Vi kontaktet ytterligere 6 mulige kandidater for å høre om de kunne være interessert i å stille 

til styret. 3 av disse sa seg interessert i dette. Vi hadde dermed i alt 8 kandidater til styret. 

I følge forslaget til vedtekter skal styret bestå av «minst 5 medlemmer», hvorav årsmøtet 

skal velge leder og kasserer særskilt. I tillegg kommer en repr. for SU og en fra 

kommunestyregruppa med fulle rettigheter. 

Komiteen oppfattet det som så positivt at så mange kunne tenke seg å gjøre en jobb for 

Tønsberg SV, at vi har innstilt på i alt 7 styremedlemmer. Av disse 1 kasserer. 

Når det gjaldt ledervervet søkte vi primært etter en kvinnelig kandidat. Ingen av disse kunne 

tenke seg vervet. Vi hadde også en kompetent mannlig kandidat, og han er innstilt. 

Når det gjelder revisor, har nåværende revisor meldt at han p.t. er indisponert. Vi har derfor 

innstilt på en ny revisor for 2019. 

Til rep.skapet har alle de tre som er innstilt som medlemmer sagt seg villige til dette. 

 

Komiteens INNSTILLING: 



 

Styret for Tønsberg SV: 

 

Leder: Heming Olaussen, Re 

Kasserer: Torhild Lothe, Tønsberg 

Styremedlemmer: 

Ivi Stang Wolff, Tønsberg 

Christine Andersen, Tønsberg 

Belinda Monteran Leinonen, Tønsberg 

Olav Sannes Vika, Tønsberg 

Sondre Straume, Tønsberg 

 

Til representantskapet for Vestfold og Telemark SV: 

Heming Olaussen 

Ivi Stang Wolff 

Belinda Monteran Leinonen 

Vara: 

Christine Andersen 

Olav Sannes Vika 

Sondre Straume 

 

Som revisor: 

……………………………………… 

 

Tønsberg, 24.10.18 

Veslemøy Grinde/s/    Finn Engen/s/      Elisabeth Sann/s/     Heming Olaussen/s/ 


