
   
 

Innstilling fra valgkomiteen i Akershus 
Svømmekrets til kretstinget 20. april 2022 

 
 
Valgkomiteen for 2022 har bestått av: 
Anette Berg (leder), Lena Nordbø og Sverre Fjermestad Hammerø 
 
 
Innledning 
 
Valgkomiteen har arbeidet med å vurdere og innstille et godt, sammensatt team som kan 
bidra i Akershus Svømmekrets’ («AHSK») videre utvikling og som ivaretar representasjon 
fra flere svømmearter, engasjement og kontinuitet. 
 
Nåværende valgkomité er ny fra 16. februar 2022 etter at den forrige valgkomiteen trakk 
seg dels av personlige årsaker, dels av inhabilitet. Dagens valgkomité ble vedtatt av 
ekstraordinært kretsting samme dag. 
 
I dag består styret i AHSK av styreleder, nestleder, fire styremedlemmer og et 
varamedlem. Ekstraordinært kretsting i februar vedtok å endre styresammensetningen fra 
6+1 til 4+1 medlemmer, da dagens antall styremedlemmer ble vurdert ikke å stå i samsvar 
med de arbeidsoppgavene som kretsen har. Dermed har valgkomiteen arbeidet med en 
styresammensetning som vil bestå av styreleder, nestleder, to styremedlemmer og et 
varamedlem. 
 
Fra det sittende styret er det fire personer som stiller til gjenvalg og blir kontinuitetsbærere 
inn i styret for den nye perioden. Disse er Mona Underdal-Loktu, Øystein Kvisla, Kjetil 
Berge og Torbjørn Sund.  
 
Valgkomiteen har hatt en god gjennomgang av svar på spørreskjema til dagens styre og 
med intervjuer med både styremedlemmer som ønsker gjenvalg og kontrollkomiteen. 
Innstillingen fra valgkomiteen er basert på grundige vurderinger basert på innspill på 
ønsket sammensetning fra dagens styre og styreoppgaver for den neste perioden. 
Tilsvarende vurderinger om kompetansesammensetning er gjort for kontrollkomiteen, dog 
uten spørreskjema. Det er tatt hensyn til Lov for AHSK §5, jfr. NIFs lov §2-4 
Kjønnsfordeling, i valgkomiteens arbeid. 
 
Vi takker for alle bidrag og engasjement i prosessen. 
 
 
Innstilling til styre 
 
Valgkomitéens innstilling til: 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
Styret i AHSK for 2022 
 

Funksjon Navn Klubb Periode 

Styreleder Mona Underdal-Loktu Asker SK 2022-2026 

Nestleder Øystein Kvisla Kolbotn SK 2022-2024 

Styremedlem Maj Helene Rødal Sørumsand IF 2022-2024 

Styremedlem Kjetil Berge Bærumsvømmerne 2022-2026 

Varamedlem Torbjørn Sund Asker SK 2022-2024 

 
Valgkomiteens innstilling er enstemmig vedtatt. 
 
Litt om styremedlemmene: 
 
Styreleder Mona Underdal-Loktu 
Mona er sentral som erfaren styreleder i AHSK og engasjert kontinuitetsbærer. Hun har 
vært i styret siden 2012/2013 og styreleder siden 2015 og har leder- og økonomiansvaret 
for AHSK. Hun beskrives som sentral og driftig som styreleder for AHSK. Mona er ellers 
dypt samfunnsengasjert og aktiv med veldedighetsarbeid. 
 
Nestleder Øystein Kvisla 
Øystein Kvisla kom inn i styret i desember 2020 og har i siste styreperiode vært engasjert i 
anleggspolitikk ved å delta på VIKs anleggskonferanser i tillegg til de ordinære 
styreoppgavene. Han har også hatt fokus på vannpolosporten. 
Til daglig jobber Øystein som salgsingeniør i Staubo Elektro-Maskin.  
 
Styremedlem Maj Helene Rødal 
Maj Helene er nytt styremedlem i AHSK. Hun har vært aktiv i svømmemiljøet i Sørumsand 
IF siden 2018 og ble sommeren 2021 valgt inn i styret. Hun er en ildsjel, som ønsker at 
alle utøvere innen vannsport skal ha det bra, både på land og i vann. Hennes ønske er å 
få mer fokus på bredden innen svømmingen. 
Maj Helene er mor til to jenter som svømmer både inne og ute i tillegg til vannpolo.  
Sørumsand IF tilbyr vanngym, diverse svømmekurs, synkron, vannpolo og Open Water, 
og arrangerer to Open Water konkurranser i løpet av sommeren, Heia Open og 
Glommadyppen, i samarbeid med Fet Svømmeklubb, og vannpolocup rett før jul, SIFUS 
julecup. 
Til daglig arbeider Maj Helene hos Amedia Trykk Lillestrøm som industriteknikker og er 
vant til hektisk arbeidsmiljø.  Ellers driver hun med veteranbiler på fritiden og er engasjert i 
Eight Amcars Club ungdomsgruppe, der de arbeider med "vanskeligstilt" ungdom. 
 
Styremedlem Kjetil Berge 
Kjetil har vært styremedlem i ett år og var tidligere varamedlem. Han er også varamedlem i 
valgkomiteen i Bærumsvømmerne. I siste styreperiode har han være engasjert med nytt 
dommerinnkallingssystem, bidrag på økonomisiden, vært med styreleder som 
representant i Viken Idrettskrets’ møter for særkretsene og aktiviteter innenfor stup. 
Fremover ønsker Kjetil også å bidra til at kretsen blir mer synlig i alle svømmeidretter og 
arbeide mer med SoMe plattformer. 
Til daglig arbeider Kjetil i Cisco. 
 
 
 



   
 
Varamedlem Torbjørn Sund 
Torbjørn er en viktig kontinuitetsbærer innen AHSK og svømmemiljøet, og 
sier at han har vært tillitsvalgt som styremedlem eller varamedlem «så lenge 
at [han] har glemt når [han] først ble valgt inn». I siste styreperiode har hans 
viktigste bidrag vært som ansvarlig for kretsens tidtakersystem. Torbjørn er æresmedlem i 
Asker SK. 
 
 
Innstilling til kontrollkomiteen 
 
Valgkomitéens innstilling til: 
 
Kontrollkomiteen i AHSK for 2022 
 
Kontrollutvalg:  
 

Funksjon Navn Klubb Periode 

Leder Harald Breivik Ullensakersvømmerne 2022-2024 

Medlem Jorunn Sunde Drøbak/Frogn IL 2022-2024 

Varamedlem Arne Prestegaarden LRK 2022-2024 

 
Valgkomitéens innstilling er enstemmig vedtatt.  
 
Litt om nytt medlem i kontrollkomiteen: 
 
Leder Harald Breivik  
Harald arbeider til daglig som advokat og holder blant annet kurs innen skatterett, lønn og 
personell.  
 
 
 
 

 
__________________  ___________________  _______________________ 
Anette Berg   Lena Nordbø   Sverre Fjermestad Hammerø 


