Valgkomitéens innstilling til årsmøte 1. mars 2018
CP-foreningen Østfold

Valgkomitéens medlemmer:
Katrine Hoel Engene (leder)
Marianne Strand (komitémedlem)
Bjørn Fredrik Pedersen var opprinnelig i komitéen, men kunne ikke stille fordi han ikke
var medlem av foreningen.

Valgkomitéens arbeid:
Komiteen har hatt to fysiske møter og to telefonmøter. Valgkomitéen (VK) har først og
fremst hatt som oppgave å skaffe ny leder til foreningen, i tillegg til å få inn nye
styremedlemmer. VKs mandat var å skaffe aktuelle kandidater, ikke å fordele styreverv
utover lederverv. Oversikt over styremedlemmer på valg og medlemmer som ikke er på
valg ble oversendt komitéen sammen med medlemslister og veileder for arbeidet.
Første møte ble avholdt 25. januar 2018. Her ble oppgaver fordelt og fremdriftsplan
lagt. Neste møte ble satt til 15. februar med avtale om telefonmøter ved behov. Siste
møte ble lørdag 17. februar der komitéen ble enige om innstilling og begrunnelse. Leder
oversender dette til leder i CP-foreningens styre, Vera Eriksen og sender kopi til Eva
Bushman i CP-foreningen sentralt. Innstillingen skal gjøres kjent for medlemmene
senest 1 uke før årsmøtet 1. mars 2018 og blir derfor oversendt leder 22. februar
innenfor denne fristen.

Innstilling:
Det har ikke vært mulig å innstille nytt styre i CP-foreningen da det ikke er nok aktuelle
kandidater til å fylle vervene innen fristen 22. februar.
Styrets sammensetning av både voksne med cp og foreldre til barn med cp er et krav
det har vist seg å være umulig å finne. VK har derfor ingen innstilling til nytt styre og
anbefaler at lokalforeningen legges ned eller innlemmes i en nærliggende lokalforening.
Nåværende situasjon:
Leder Vera Eriksen

Stiller IKKE til gjenvalg

Lars Ivan Kingsrød Johansen

Ikke på valg

Tor Øivind Aronsen

Villig til gjenvalg, ikke leder

Roger Aronsen

Villig til gjenvalg, ikke leder

Morten Danielsen

Villig til gjenvalg som vara

Katrine Hoel Engene

Stiller IKKE til gjenvalg

Hilde Jelstad

Stiller IKKE til gjenvalg

Tove Borge

Stiller ikke til gjenvalg

Varamedlemmer:

Hanne S. Petersen

Til disposisjon til styret

Roy Egil Nilsen

Til disposisjon til styret

Sylvi Simonsen meldte seg som interessert styremedlem.
Begrunnelse:
Det har ikke vært mulig å innstille nytt styre i CP-foreningen da det ikke er nok aktuelle
kandidater til å fylle vervene innen fristen 22. februar.
Styrets sammensetning av både voksne med cp og foreldre til barn med cp er et krav
det har vist seg å være umulig å finne. VK har derfor ingen innstilling til nytt styre og
anbefaler at lokalforeningen legges ned eller innlemmes i en nærliggende lokalforening.

Valgkomiéen: Katrine Hoel Engene og Marianne Strand

