Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen 2020
Valgkomiteen 2020:Valgkomiteen konstituerte seg før nyttår. Og etablerte at vi kal ha fri flyt av
meninger internt, men alltid i fortrolighet.
Vi startet med å snakke med styre samlet og hentet individuelle tilbakemeldinger der det har vært
viktig. Vi har også bedt om tips via facebooksiden til NGDF på kandidater og interesserte. I det siste
har vi snakket med aktuelle kandidater. Vi takker for tålmodighet i styret og gode samtaler om hva det
sittende styret har tenkt på som viktig for årene som kommer.
Hyggelig nok har vi sittet med et lite overskudd av interesserte og har kunnet sette sammen et styre
som vi håper skal fungere godt i året som kommer.
Valgkomiteen leverer følgende forslag til styret 2020:
Ane Mengshoel - Leder - ikke på valg
Mikkel Stokke - Nestleder - for 2 år
Mikkel er i dag avdelingleder på Fue/Helly Hansen spesialprodukter og har dykking som yrke og
hobby. Han dykker CCR, sidemount og grotter. I tillegg er han en ivrig fotograf. I år sitter han også i
juryen i NM i UW foto. Han foreslås til ny posisjon i styret.
Jon Ottar Runde - Sikkerhetsleder - for 2 år
Jon Ottar er it-konsulent med eget selskap. Også han har lang og variert dykkeerfaring. Hans siste
eventyr var et sidemount CCR kurs i Florida. Han har de siste årene pendlet mellom Spania og Norge.
Han foreslås til ny posisjon i styret.
Nye styremedlem for 2 år:
Nina Elise Frogg
Marinbiolog som jobber med lakselus, teknologi og vaksiner. Nina siste grotteeventyr var i noen
gruver på Bømlo i tillegg til en tur til Florida for å ta Cave 2 før jul. Grottedykkingen i Spania i
påsken forsvant med et virus fra Kina.
Morten Sætrang Håkonsen
Morten er Energimontør i Bane Nor, Dykke og fridykke instruktør på Oslofjorden dykkesenter og
dykker gjerne CCR. Morten er også en særs habil fotograf og er kjent for notorisk godt humør.
Styremedlem for 1 år:
Annika Person tar gjenvalg for 1 år for å erstatte styremedlem som ønsker å gå av før tida. Annika
jobber fulltid som Tech instruktør med hele verden som arena. I tillegg er hun er svært ivrig svømmer,
fotograf og "Svorsk."
Robert Staven tar gjenvalg for 1 år for å erstatte styremedlem som ønsker å gå av før tida. Han er
svært opptatt av utforskning og å finne nye vannfyllte hull i bakken. Han er styremedlemmet med
lengst fartstid i NGDF og representerer viktig kontinuitet.
Revisor:
Finn Jarle Mathisen som i det daglige jobber som statsautorisert revisor.
Valgkomiteen ønsker å utfordre styret på å ta hånd om regnskap og økonomi internt, men dersom det
ikke er mulig kan vi hjelpe styret med en løsning utenfor styret for 1 år.
Går ut av styret:
Chloe Marechal
Marcus Langberg Smestad
Mvh
Eirik Kjos, Alexander Hereng, Heidemarie Nordahl

