GF 2022 - Norges Grottedykkerforbund (NGDF)

Innstilling styret 2022/2023
Valgkomiteen for 2021/2022 har bestått av Ane Mengshoel (leder), Hallvard Winterseth og
Alexander Hereng.
Valgkomiteen begynte så smått sitt arbeid i midten av februar med påfølgende godt og
effektivt arbeid i mars. Valgkomiteen bør tenke bredde når styret skal settes sammen, mtp
kjønn, bosted, faglig kompetanse etc. I tillegg har vi hatt fokus på hva vi tror er det beste for
NGDFs medlemmer og hvordan vi tror styret kan fungere godt sammen. Vi har snakket med
alle i styret for å kartlegge eventuelle utfordringer og ønsker samt at vi har deltatt på et
styremøte. Vi har også etterspurt kandidater på Facebook, med positiv respons.
NGDFs vedtekter sier:
Alle styremedlemmene velges for 2 år. Det ene året velges Leder og 2
styremedlemmer, det andre året velges Nestleder og 3 styremedlemmer. Dette for å
sikre kontinuitet i forbundets arbeid."
Kilde: http://ngdf.no/wp-content/uploads/2018/07/NGDF_vedtekter-endret-21-04-18.pdf
Protokollen fra GF 2021:
Mikkel Stokke (leder): På valg
Annika Persson (nestleder): Ikke på valg
Jon Ottar Runde (sikkerhetsleder): Ikke på valg
Nina Elise Frogg (styremedlem): På valg
Morten Sætrang Håkonsen (styremedlem): På valg
Nora Menous-Moland: Ikke på valg
Joachim Wille: Ikke på valg
Valgkomiteens innstilling for 2022:
Det har vært utfordrende å sitte i styret under Covid, der motivasjonen fort kan få seg en
knekk når man ikke kan møtes fysisk og planlagte arrangementer må avlyses. Det har
likevel vært positivt med flere webinarer og det er gode tanker rundt aktiviteter i kommende
år. De aller fleste som er på valg har ønsket å fortsette, samtidig som Nina har stilt sitt
kandidatur til disposisjon dersom det var andre som meldte interesse. Vi foreslår dermed en
ny og engasjert person inn i neste års styre, og håper friskt blod kan booste motivasjonen! Vi
mener det er god kjønnsbalanse i styret. Vi skulle gjerne sette en bedre geografisk
spredning, men mener det er viktigere med engasjerte personer enn hvor styrets
medlemmer bor. Valgkomiteen diskuterer fritt og åpent internt, men ikke eksternt, og innspill
vi får fra andre blir kun delt blant valgkomiteens medlemmer.
Leder (gjenvalg) - Mikkel Stokke: Mikkel er en aktiv dykker på alle plan og i alle miljøer.
Han er inkluderende og engasjert, og er en god rollemodell i både grottedykkermiljøet og
dykkermiljøet generelt.

Styremedlem (gjenvalg) - Morten Sætrang Håkonsen: Morten er en lun person som er
glad i grotteturer. Han viste ekstra entusiasme da han fikk dykke (som person nr 5?) i ei
relativt ny grotte i Røyrvik for et par år siden.
Styremedlem (nytt) - Målfrid Hoaas: Målfrid er en grotte- og techdykker som snuser på
CCR. Hun er også sportsdykkerinstruktør med flere opphold på Gozo som dykkeguide. Hun
er utdannet samfunnsgeograf ved Universitetet i Oslo, og jobber som fakultetsdirektør ved
Fakultetet for teknologi, kunst og design ved OsloMet. Målfrid har vist engasjement ifbm
NGDF og er en engasjert person som gjerne drar i gang aktiviteter. Vi mener Målfrid vil bli et
positivt tilskudd i styret.
Johannes Østensjø har fungert som kasserer uten å være styremedlem, og det virker som
det fungerer bra, og han har sagt ja til å fortsette med dette. Annika, Jon Ottar, Nora og
Joachim er ikke på valg, og fortsetter dermed i 2022. Nina går ut av styret, og valgkomiteen
vil takke henne for innsatsen hun har gjort i styret over flere år!
Det er ikke nødvendigvis valgkomiteens ansvar å finne kandidater til valgkomiteen, men
både Ane og Hallvard kan tenke seg å fortsette. Alexander ønsker å gå ut av valgkomiteen,
mens avtroppende styremedlem Nina gjerne blir med i neste års valgkomite.

Mvh valgkomiteen ved Alexander, Hallvard og Ane
02.04.2022

