
 

Valgkomiteens beretning til regionstinget 2017 

Valgkomiteen består av: 

Dana Meknas  

Kari Ingebrigtsen 

 

Valgkomiteen til regionstinget 2017 ble nedsatt av interimstyret i region nord våren 2017 og 

har bestått av Dana Meknas og Kari Ingebrigtsen. Meknas sitter på sitt første år av et toårsverv 

i styret i Norges Basketballforbund (NBBF) og har region nord som oppfølgerregion perioden 

2016/2017 og 2017/2018. Ingebrigtsen har flere års erfaring fra basketen i region nord og i 

Tromsø Storm Ungdom og kjenner regionen godt.  

Valgkomiteen har vært i kontakt med flere kandidater i søken på styremedlemmer til region 

nord. En viktig målsetning har vært at man skal ut av interimstyreordningen og få nedsatt et 

ordinært styre. Vi har hatt fokus på å sette sammen et styre med ulike bakgrunner, samtidig 

som man ikke ønsker å ta ut viktige ressurspersoner fra sine miljøer. Viktige faktorer har blant 

annet vært bakgrunn og erfaring, kjønnsbalanse, geografisk spredning og å ha ulike 

aldersgrupper representert i styret. Interimstyret vedtok dessuten en 

ansvarsfordeling/rollebeskrivelse der ulike fokusområder er beskrevet, og den har blitt brukt 

aktivt i prosessen, etter ønske fra interimstyret.  

Vi har tro på at det innstilte styret vil kunne gjenreise region nord og drive regionen på en god 

og ryddig måte slik at vi igjen får en aktiv region som fremmer basketen i nord. 

Godt valg! 

 

Med vennlig hilsen 

Valgkomiteen i region nord 



 

Innstilling til regionsstyret 2017/2018 

 

Til regionstyret 2017/2018 innstiller valgkomiteen i region nord på følgende: 

 

Leder:  

Ulf Christensen 

 

Nestleder:  

Anita Lervik 

 

Styremedlemmer: 

Musa Anderssen 

Karin Olsen 

Adam Finstad 

Kristin Åberg 

Camilla Børresen 

 

Forslag til vedtak: 

Innstilt regionstyre for 2017/2018 velges. 

 

Med vennlig hilsen 

Valgkomiteen i region nord 

 



 

Innstilling til revisor 2017/2018 

 

Som revisor for perioden 2017/2018 innstiller interimstyret i region nord Ståle Berger Nyvold. 

Han har vært revisor for regionen de to siste årene og har god kjennskap til region nord og 

basketens økonomiske rammer. 

 

Forslag til vedtak: 

Ståle Berger Nyvold velges som revisor for 2017/2018. 

 

Med vennlig hilsen 

Interimstyret i region nord 



 

Innstilling til valgkomité 2017/2018 

 

Som valgkomité for perioden 2017/2018 innstiller interimstyret i region nord på følgende: 

 

Leder: Dana Meknas (NBBF) 

Valgkomitémedlem nr. 1: Kari Ingebrigtsen (Tromsø)  

Valgkomitémedlem nr. 2: Lukket 

Vara: Lukket 

 

Forslag til vedtak: 

Innstilt valgkomité for 2017/2018 velges. 

 

Med vennlig hilsen 

Interimstyret i region nord 
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