
Innstilling fra valgnemnden til årsmøtet i 
Vigra Indremisjon 
Dato: 18.01.2022 

 

Valgnemnden består av: Eivind Storøy og Markus Røsvik  

Bakgrunn 
Valgnemnden sin innstilling til årsmøtet i 2022 er i stor grad preget av den spesielle situasjonen som har 

preget arbeidet på bedehuset de to siste årene. Dette har ført til svært redusert drift og gjorde også at 

forrige årsmøte ble kraftig forsinket. Vi ønsker derfor å sette opp noen hovedgrunner for at vi nå 

kommer med denne innstillingen. 

Uvanlig kort periode 
Et forsinket årsmøte fører til at denne styreperiode han vært kraftig forkortet. I tillegg til dette måtte 

fire nye styremedlemmer inn på grunn av stort frafall i styret i forrige periode. Dette gjør at en av de 

som sitter i styret på første året allerede må ut, for at det skal bli vanlig valg der tre styremedlemmer blir 

sittende, og tre skal skiftes ut eller stå på valg.  

Dette gjør at vi på mange måter føler at vi akkurat har kommet i gang med samarbeidet som gruppe der 

tre av oss bare har vært med noen måneder.  

Godt samarbeidsklima 
Samtlige styremedlemmer har opplevd et meget godt samarbeidsklima i det nåværende styret. Dette 

fører til at der er et sterkt ønske om å få arbeide sammen litt lenger.  

Det jobbes også med viktige saker der flere styremedlemmer har sentrale roller. Et eksempel på dette 

gjelder ervervelse av tomt for parkeringsplass. I den korte perioden vi har arbeidet sammen har vi 

opplevd god fremdrift i flere saker og det oppleves som formålstjenlig om vi kunne hatt en periode til 

der vi samarbeider som gruppe. 

Visjon for arbeidet 
På medlemsmøtet presenterte styret sin visjon for arbeidet, og fikk svært gode tilbakemeldinger på 

dette. Vi opplever det derfor slik at det nåværende styret, med sine tanker om arbeidet, har solid støtte 

blant våre medlemmer.  

Driften 
I perioden det nåværende styret har eksistert har vi ikke hatt normal drift i forsamlingen. Vi håper og 

tror at dette vil endre seg i neste periode, og ser det som ønskelig at det nåværende styret kan være 

med å lede arbeidet tilbake til full drift.  



Ulemper 
Vi i valgnemnden har full forståelse for at der kan være innvendinger mot vår innstilling. Vi ser et klart 

behov for å få med flere kvinnelige styremedlemmer. Vi vil oppfordre kvinnene i forsamlingen til å 

vurdere om de kan bli med i årene fremover. Vi har kun hatt kvinnelige varamedlemmer, og på mange 

møter har de vært med, og vi har satt pris på deres innspill og bidrag.  

Noen vil kanskje også mene det er uheldig at vi kun har spurt de eksisterende styremedlemmene om å 

stille til valg. Igjen så har vi forståelse for det, men har på bakgrunn av begrunnelsene over kommet 

frem til at det er dette vi mener er det beste for det videre arbeidet under de gitte omstendighetene. 

Benkeforslag 
Vi i valgnemnden har dratt våre konklusjoner ut ifra vårt ståsted. Vi er samtidig fullt klar over at der 

finnes andre gode kandidater til dette vervet. Derfor vil vi be innstendig om at medlemmer benytter seg 

av muligheten for benkeforslag dersom dere mener at vi har oversett personer som kan være bedre 

egnet som styremedlemmer. Benkeforslag må sendes til valgnemnden senest 48 timer før årsmøtet for 

å kunne stemmes på. 

 

Send inn benkeforslag til markus.rosvik@ethnos360.no eller estoroy@icloud.com  

 

Innstilling 
Valgnemnden foreslår følgende kandidater til valget 

- Thomas Mulelid 

- Jan Harald Roaldsnes 

- Lars-Ståle Giskeødegård 

Varamedlemmer 

- Åse Røsvik 

- Marte Fylkesnes 

- Wenche Løvold 
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