
Skillebekk Vel 2021 - Valgkomitéens innstilling 

 

Valgkomitéen 2021 har bestått av Bill Søbstad (Gamle Trondheimsvei 12A) og Mona 

Sætrang (Gamle Trondheimsvei 30).  Nedenfor legger vi fram vår innstilling til verv i 

Skillebekk Vel og bakgrunnen for den. 

Arbeidet med å rekruttere i 2021 

I arbeidet med å rekruttere til vervene har vi lagt vekt på å få fram et styre og komitéer 

sammensatt på tvers av geografien og interessene i velet.  Koronapandemien ligger som et 

litt krevende bakteppe for rekrutteringen.  Samtidig er det viktig å være rustet til at 

situasjonen er normalisert og vi kan komme i gang igjen med positive aktiviteter for barn, 

unge og voksne.  

I tillegg til selve styret skal valgkomitéen rekrutter til en barne- og ungdomskomité, en 

veikomité og en 60+ komité.  Valgkomitéen har hatt som mål å sikre både kontinuitet og 

fornyelse.  Videre har vi ønsket å utvide barne- og ungdomskomitéen.  Tanken er at om 

flere bidrar, blir det mindre arbeid på hver.  

Velet er også representert i styret for Grendehuset.  Representanter til styret i huset 

velges blant velets styremedlemmer når styret konstituerer seg.   

Velet har også representanter i styret for Solstua barnehage.  Styremedlemmer i 

barnehagen velges i prinsippet blant velets styremedlemmer.  Men det har blitt tradisjon 

for at de velges blant velets medlemmer som har et forhold til barnehagen.  Valgkomitéen 

velger å videreføre denne tradisjonen.  

Valgkomitéen har lykkes med å finne kandidater til alle verv i komitéene.  Det har vært 

litt tyngre å rekruttere til vel-styret, som skal ha leder og fire medlemmer samt 

varamedlem.  Til styret mangler per dags dato et medlem.  Til gjengjeld foreslår vi et 

ekstra varamedlem.  Varamedlem har møterett samt stemmerett ved forfall blant 

styremedlemmene. 

Medlemmer til vel-styret, revisjonskomitéen og valgkomitéen velges for to år.  Øvrige verv 

har virketid etter avtale med styret og den respektive komitéen. 

En funksjon som ikke er formalisert verken som komité eller rolle er informasjonsoppgaven 

for velet (www.skillebekkvel.no) og Skillebekk Vel på facebook.com.  Anne-Grete 

Gabrielsen har velvillig fortsatt å publisere uten å være valgt i et verv.  Valgkomitéen har 

ikke kommet til en ny løsning på denne funksjonen og styret henstiller til Anne-Grete om å 

videreføre sitt arbeid inntil ny løsning er funnet.  

Følgende innstilles til barne- og ungdomskomitéen: 

Bill Søbstad (Gamle Trondheimsvei 12A - gjenvalg), Camilla Waal (Gamle Trondheimsvei 26 

- gjenvalg), Trine Ulriksen Lunde (Tjernslia 6C - Ny) og Jo Sigurd Pedersen  

(Tjernslia 74 - Ny). 

Veikomitéen: 

Kjell Jemtland (Tjenslia 44A - gjenvalg) og Øystein Gran (Holumbakken 28 - gjenvalg). 

60+: 

Linda Alice Strand (Tjernslia 2 - gjenvalg). 

http://www.skillebekkvel.no/


Styret for Solstua Barnehage: 

Thilde Dalsmo Stray (Gamle Trondheimsvei 42 - gjenvalg) og Yvonne Flyrel  
(Tjernslia 64 - Ny). 

Styret i Skillebekk Vel: 

Mohammed Al-Hussain (Sollia 8 - Ny) - leder 

Kristian Alver (Gamle Trondheimsvei 27 - Ny) - styremedlem 

Torgrim Bentzen (Gamle Trondheimsvei 54 – Ny) - styremedlem 

John Mikal Raaheim (Gamle Trondheimsvei 30 - ikke på valg) - kasserer 

Atle Forfang Rostad (Gamle Trondheimsvei 56 - Ny) - varamedlem 

Linda Alice Strand (Tjernslia 2 – gjenvalg) - varamedlem og kontaktperson 60+   

Revisjonskomitéen: 

Thilde Dalsmo Stray (Gamle Trondheimsvei 42 - gjenvalg) og Stine Rasmussen 

(Holumbakken 34 - gjenvalg) - for to år. 

Valgkomité: 

Vilde Olsson Lalun (Holumskogen 17 - Ny) - for to år. 

Mona Sætrang (Gamle Trondheimsvei 30) - ikke på valg.  

Bill Søbstad (Gamle Trondheimsvei 12A) - ikke på valg. 

 


