
 

Til medlemmene i K-BIL 

Trondheim 16. februar 2018 

Innkalling til årsmøte i K-BIL 2018 

Styret innkaller herved til årsmøte i K-BIL.  

Årsmøtet avholdes den 19. mars kl. 15:00 på Grilstad (rom Sverresborg v/ kantina). 

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes senest 5. mars til ett av styrets medlemmer 

(se under).  

Valgkomiteens innstilling til nytt styre finnes vedlagt. Andre medlemmer som ønsker å stille til valg må 

ta kontakt med valgkomiteen ved leder Vidar Danielsen vidar.danielsen@km.kongsberg.com senest 

5. mars. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke 

før årsmøtet på www.k-vel.no og på mail til alle medlemmene. 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, blitt medlem av bedriftsidrettslaget samt ikke ha 

utestående kontingent.  

 

Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen 

Styret  

Kenneth Sivertsvik kenneth.sivertsvik@km.kongsberg.com 

Maria Nissrin Kristensen maria.nissrin.kristensen@km.kongsberg.com 

Marta Gjestvang marta.gjestvang@km.kongsberg.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 1: Valgkomiteens innstilling. 
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Vedlegg 1: 

VALG AV NYTT STYRE – VALGKOMITEENS INNSTILLING 

Valgkomiteen i K-BIL har gleden av å presentere innstillingen for K-BIL årsmøte og foreslår gjenvalg av 

leder Kenneth Sivertsvik og varamedlem Marta Gjestvang. Roar Botnevik foreslås som ny nestleder og 

Sigrid Lisbet Gjærum foreslås som nytt medlem. For å skape litt ro etter flere utskiftinger så foreslår 

valgkomiteen at leder velges for 2 år og de resterende styremedlemmene velges for 1 år.  

 

– Jeg er stolt av resultatet vi har kommet frem til. Vi har vurdert mange dyktige kandidater. De som er 

innstilt utgjør samlet sett det beste laget K-BIL kan ha som et styre, og vi er overbevist om at dette er 

det laget som på best mulig måte tar K-BIL til et høyere nivå fremover, og som også kan bygge en 

sterkere organisasjon på lang sikt, sier valgkomiteens leder, Vidar Danielsen. 

 

-Vi har vurdert kandidatene etter mange ulike faktorer. Vi har vært opptatt av å sette sammen et lag som 

kan utfylle hverandre på en god måte. Hver av kandidatene har god kompetanse og bred erfaring 

individuelt, men samlet sett utgjør de det sterkeste laget vi kunne innstilt på. Det er helt sentralt for å 

sikre en god utvikling av velferden for Kongsberg-ansatte.  

Vidar Danielsen har ledet valgkomiteen som for øvrig har bestått av Iver Andreas Stenstad og Steinar 

Størseth.  

 
Valgkomiteens innstilling til nytt styre i K-BIL: 

Kenneth Sivertsvik                             Leder                                   på valg for 2 år 

Roar Botnevik                                    Nestleder                             på valg for 1 år 

Sigrid Lisbet Gjærum                         Styremedlem                       på valg for 1 år 

Marta Gjestvang                                 Varamedlem                       på valg for 1 år 

 

 

 

_________________ 

 

 
 
 
 

 


