Larvik, den 27. november 2017

Brev fra valgkomiteen i Vestfold idrettskrets
Har du, eller kjenner du til noen som kan tenke seg å være med på å skape attraktive idrettstilbud som gir livslang
deltagelse?
Vestfold Idrettskrets skal fremme idrettens interesser i Vestfold. Kretsen styres av et kretsstyre som velges på
kretsens ting hvert annet år.
Vestfold Idrettskrets neste ting blir avholdt 21. april 2018.
Valgkomiteen vil legge vekt på å finne frem til egnede kandidater som har lyst, vilje og evne til å arbeide for felles
beste for idretten i Vestfold.
Valgkomiteen er selv i prosess med å forespørre sittende medlemmer i styre og komiteer i forhold til interesse for
gjenvalg.
Valgkomiteen skal innstille overfor tinget på følgende verv:
• Kretsstyre (leder, nestleder, tre styremedlemmer, to varamedlemmer)
• Kontrollkomité (leder, medlem, to varamedlemmer)
Vi ber om at det blir gitt en kort beskrivelse av kandidatene som blir foreslått og en begrunnelse for forslaget, med
minimum følgende opplysninger:
Kandidatens navn, fødselsdato, yrke, adresse, telefonnummer, klubbtilhørighet, evt. nåværende og tidligere
verv i idretten og evt. idrettsaktivitet pluss andre opplysninger som er spesielt relevante for kandidaturet
(Spesielle interessefelter, f.eks. ulike idretter, anlegg, funksjonshemmede, flerkulturelt arbeid).
Forslagsstillers navn, adresse, telefonnummer og klubbtilhørighet.
Det forutsettes også at de som blir foreslått er blitt gjort kjent med nomineringen, og har sagt seg villig til å stille.
Kandidatene må oppfylle idrettsforbundets lov § 2.5 bl.a. være over 15 år, ha vært medlem av
representasjonsberettiget idrettslag i minst en måned og ikke skylde kontingent. Viser også til VIKs lov § 5-7
Forslag og spørsmål kan rettes til valgkomiteens leder:
Ann-Kristin Aanstad, e-post: ann.kristin.aanstad@gmail.com, mobil 95816554
Frist for forslag: 21. januar 2018
Valgkomiteen forslag vil foreligge sammen med øvrige saksdokumenter senest 21. mars
Sittende styre innstiller til valg på valgkomité for neste periode.
Vennlig hilsen
Valgkomiteen
Ann-Kristin Aanstad, leder
Laila Borg, medlem
Johnny Mortensen, medlem
Erik Hagen, vara

