Tromsø, 10.3.2020

Valgkomitéens innstilling med vedlegg:
Styreleder:
Eva Sparrman1)

På valg 1 år

(ikke på valg 1 år som styremedlem)

Nestleder:

Styremedlemmer:
Tor-Ivar Hanstad

Ikke på valg 1 år

Heidi Johansen

På valg 2 år

Fillip Johan Jensen

På valg 2 år

Helene Hodal Lødemel

På valg 2 år

Varamedlemmer:
Lasse Andreassen

Ikke på valg 1 år

Mona Magnussen

På valg 2 år

Kontrollutvalg (tidl. Revisor):
Claire Armstrong

På valg 2 år

Trond Flægstad

På valg 2 år

Varamedlem (velges på årsmøtet)

Valgkomité:
Tore Olsen

Leder – ikke på valg 1 år

Audhild Høyem

Ikke på valg 1 år

Paula Frid

Medlem – på valg 2 år

Kari Sveen

Vara - ikke på valg 1 år

VEILEDER TIL NIFS LOV § 2-6
HVORFOR HAR VI REGLER OM VALGBARHET?
● NIFs lov inneholder bestemmelser som begrenser et medlems mulighet til å kunne velges
til verv på årsmøter/ting og representasjonsoppgaver. Formålet med
valgbarhetsbestemmelsene er å hindre at personer i bestemte posisjoner/funksjoner blir
valgt til verv eller representasjonsoppdrag fordi disse posisjonene/funksjonene på
generelt grunnlag ikke er forenlige med det aktuelle tillitsvervet.

HVA ER FORKJELLEN PÅ INHABILITET OG VALGBARHET?
● Valgbarhet er noe annet enn habilitet. Habilitetsreglene følger av § 2-8, og vurderingen
av om en person er inhabil eller ikke må gjøres i hver enkelt sak. Selv om en person er
valgbar kan det være at vedkommende anses inhabil i en konkret sak, f.eks. dersom et
idrettslag skal inngå en kontrakt med et selskap og dette er eid av styrelederens kone.

NIFS LOV § 2-8 - INHABILITET
●
●
●

Habilitet bør derfor være et fast punkt på dagsorden på hvert enkelt styre-/ utvalgsmøte, se
pkt. 6 for prosedyren for inhabilitetsvurderinger i kollegiale organer.
Konsekvensen av inhabilitet kan bli at vedtaket blir ugyldig.
Det er viktig å skille mellom valgbarhet og inhabilitet. Begrensningene i valgbarhet er
begrunnet i at en bestemt stilling/posisjon på generelt grunnlag ikke er forenlig med å
inneha et tillitsverv. Hvorvidt en person er inhabil eller ikke, vurderes derimot ikke ut fra en
bestemt stilling eller posisjon, men konkret i hver enkelt sak.

HABILITETSVURDERING AV STYRELEDER, EVA SPARRMAN1)
●
●
●
●

Valgkomitéen har drøftet problemstillingen med Norges Tennisforbund og Troms og
Finnmark Idrettskrets.
Etter råd fra disse har valgkomitéen konkludert med at Eva Sparrman er valgbar, men at hun
vil være inhabil i alle saker som berører ansettelsesforhold, kontrakter o.l for trenerne.
Styret må derfor utpeke en person i styret som har arbeidsgiveransvaret for trenerne. Alle
styremøter skal ha et fast agendapunkt om habilitet se pkt NIFS Lov § 2-8 over.
Kontrollutvalget har i oppdrag å sikre at dette overholdes.

10.3.2020
Tore Olsen, Audhild Høyem og Kari Sveen
Valgkomité

