
Valgkomiteens innstilling til DSSN Forbundsting for året 2022 

Innkalt til 19. mars 2023. 

 
Valgkomiteen har i perioden fra forrige Forbundsting (20.04.22) bestått av Rune Vikeby, André 

Jensen, Snorre Øien og Roy Thorud. 

 

Styret har bestått av (og er på valg): 

President  Einar Bakke    På valg  1 år 

Regional Director Hugo Hansen / Einar Bakke  På valg   2 år 

Visepresident  Stian Nøkland / Hugo Hansen  På valg  2 år 

Kasserer  Bente Lura    På valg   2 år 

Sekretær  Simon Ravn    Ikke på valg 1 år igjen 

Styremedlem  Bjørn Martinussen   Ikke på valg 1 år igjen 

Styremedlem  Gunnar Naper    Ikke på valg  1 år igjen 

Varamedlem  Roy Østen Henriksen   Ikke på valg  1 år igjen 

Varamedlem  Kåre Kalvik    På valg   2 år 

 

Det er kun president som skal velges særskilt/spesielt, de andre roller/oppgaver velges/konstitueres 

av styret selv. 

Alle i valgkomiteen har god kjennskap til DSSN, erfaring med oppgaver/verv i forbudet eller 

tilhørende klubber. Vi er opptatt av å gjennomføre oppgaven profesjonelt, objektivt og konfidensielt, 

fokusere mot det beste for forbundet. Vi har tatt imot forslag og vært i kontakt med en rekke 

medlemmer og kandidater. Valgkomiteen har fortløpende hatt kontakt via Messengergruppe og 

gjennomført en rekke webmøter. 

Valgkomiteen vil takke alle kandidater som har stilt seg disponible, det samme med de som mulig 

kommer tilbake på et senere tidspunkt. Det krever engasjement og  initiativ, og vi er svært 

takknemlig for viljen til å påta seg et verv i DSSN. Vi velger kun å fremme de kandidater valgkomiteen 

innstiller. Vi har vektlagt personlige egenskaper, tidligere/nåværende jobberfaring, 

styre/klubb/organisasjonsarbeid, samt erfaring og kompetanse innen DSSN/IPSC disipliner. Også 

opptatt av å finne kandidater som passer til styrets helhet og samarbeid. Geografi er også til en viss 

grad blitt vektlagt. 

 

 



En enstemmig valgkomité innstiller: 

President   Simon Ravn   1 år 

Styremedlem  Einar Bakke    2 år 

Styremedlem  Bente Lura   2 år 

Styremedlem  Yngve Rørstadbotten-Hæve 2 år  

Styremedlem  Roy Østen Henriksen  1 år 

Varamedlem  Vegar Gabrielsen  2 år 

Varamedlem  Jonathan Kennedy  1 år 

Kandidatene vil presentere seg selv under Forbundstinget. 
 
 

Ny valgkomité 

Roy Thorud kan/ønsker ikke lenger verv i valgkomite, de andre medlemmer i valgkomiteen stiller seg 
disponible for gjenvalg til ny periode. Det foreslås at Snorre Øien overtar oppgaven som leder og nytt 
medlem Geir Pedersen. 
 

Valgkomiteen i DSSN, 21. februar 2023 

Roy Thorud (leder)  

Rune Vikeby  

Snorre Øien 

André Jensen 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur. 

 


