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Innstilling fra Valgkomitéen 
 
 
 
Styret: 
 
To styremedlemmer er på valg: Gro Kleiberg og Ivar Halvorsen.  Gro har sittet i fem år, Ivar i 
fire.  Begge ønsker avløsning. 
 
Valgkomitéen vurderer at styret bør bestå av medlemmer med variert bakgrunn og 
interesser innenfor foreningens aktivitetsområder, dvs både innenfor seilsport/jolleseiling, 
turseiling, bruk av Langøy, med båt i havnen, bygg- og anleggskompetanse og med god 
økonomiforståelse.  Det er en fordel med styremedlemmer med ledererfaring og gjerne også 
erfaring fra andre styreverv.   
 
Valgkomitéen har vurdert at det ved dette valget er fordelaktig om vi kunne supplere med to 
medlemmer som har bygg- og anleggskompetanse og bred økonomiforståelse.  Vi har 
heldigvis greid å fylle begge kriterier gjennom Einar Cederløv og Frank Billingstad. 
 
Einar Cederløv:   65 år, lærer byggteknikk Jåttå vgs, medlem SS siden 1965, seiler  

regatta, medeier i to båter som ligger på Sølyst (Express og First 36.7),  
styremedlem 1998-2001. D5LA sertifikat 

 
Frank Billingstad: 55 år, Siviløkonom, daglig leder i Well Cleanup AS, hatt seilbåt på  

Sølyst siden 2017, D5L sertifikat 
 
Valgkomitéen foreslår at Ann Kristin Hansen, som nå er varamedlem og har ett år igjen av 
funksjonstiden velges som styremedlem, at Einar Cederløv velges som styremedlem og Frank 
Billingstad som varamedlem – alle tre med to års funksjonstid. 
 
Styret vil således få følgende sammensetning: 
 
Styreleder  Leif C Middelthon Ikke på valg 
Nestleder  Marit Hagland  Ikke på valg 
Styremedlem  Finn Eide  Ikke på valg 
Styremedlem  Ann Kristin Hansen Velges for to år 
Styremedlem  Einar Cederløv Velges for to år 
Varamedlem  Frank Billingstad Velges for to år 
 
 
Kontrollutvalg: 
 
Valgkomitéen anbefaler at Kontrollutvalget består av personer med bred erfaring både fra 
foreningens aktiviteter, med erfaring fra styrearbeid i foreningen, samt relevant 



arbeidserfaring som gir god totalforståelse for virksomhetsledelse og god 
økonomiforståelse. 
 
Leder for kontrollutvalget, Jonas Petter Aadnøy har sittet i fire år og meddelt at han ikke 
ønsker gjenvalg.  Styret foreslår at de gjenværende tre medlemmene gjenvelges som følger: 
 
 Leder  Bjørn Andersen 
 Medlem Sonja Johannessen 
 Varamedlem Leif Arild Åsheim 
 
 
Revisor: 
 
Da foreningen gikk over til å engasjere ekstern revisor finn vi anbefalt Sumergo ved Morten 
Helland av vår daværende regnskapsfører.  Samarbeidet med ham har vært meget godt.  
Sumergo ble etterhvert kjøpt opp av KPMG og Morten Helland fortsatte revisjonen.  
Sommeren 2020 besluttet Morten Helland av forskjellige grunner å slutte i KPMG og 
begynne i Ryfylke Revisjon. 
Det er valgkomitéens vurdering at foreningen er best tjent med å engasjere et mindre 
revisjonsfirma som foreningens revisor.  Dette vil sikre noe bedre kontinuitet i oppdraget og 
også en noe lavere timepris og kostnad for revisjonsoppdraget. 
KPMG har gjort en meget god jobb som revisor for oss, men på ovennevnte bakgrunn 
anbefaler vi likevel at deres oppdrag avsluttes og at Ryfylke Revisjon ved Morten Helland 
engasjeres som foreningens revisor.   
 
Anbefaling: 
 
 Ryfylke Revisjon ved Morten Helland 
 
 
 
 

Valgkomitéen, 19. februar 2021 
 

Rolf Johansen  Kristian Kleiberg Håvard Hauan  Tordis Stangeland 
Leder   Medlem  Medlem  Varamedlem 

 


