
Valgkomiteens innstilling til styre for 
Bærumsvømmerne 2021-22  

Valgkomiteens oppdrag:  

Innstille:  

a) nytt styre med leder, nestleder, 3 medlemmer og 2 varamedlemmer Leder og 
nestleder velges for 1 år av gangen. Medlemmer i styret velges for 2 år av 
gangen. Varamedlemmer velges for ett år av gangen. 

b) Kontrollutvalg med to medlemmer og et varamedlem. Innstilles for et år 
c) Sørge for at BSV har revisor. 

Innlending  
2020 sesongen ble spesiell for idretten og for BSV. Det er derfor gledelig at det er god 
kontinuitet i styre og klubb med sentrale personer som stiller til gjenvalg. BSV er i vekst 
og utvikling, og med ny svømmehall på Rud ligger forholdene godt til rette for mye 
svømmeglede fremover. Oppstarten av BSV-triatlon blir også en spennende nyvinning å 
følge.  

Innstilling til styre  
Følgende personer innstilles til styre i BSV 2021-22:  

Leder Tomas Ericsson, velges for 1 år.   
Tomas er far til Klara på NM, og dette er hans 3. periode som styreleder.  

Nestleder Anette Berg, velges for 1 år.   
Anette er kretsdommer og mor til Christian, svømmer på LÅMØ 2.  Dette er hennes 2. 
periode som nestleder.  

Medlem Trond Dyrkorn. Ikke på valg (1 år igjen). 
Trond er far til Christian, svømmer på Elite.  

Medlem Kathrine Hammerlin. Gjenvalg, velges for 2 år  
Kathrine er kretsdommer og mor til Linette som er instruktør i svømmeskolen.  
Medlem Peter Knutzen, velges for 2 år.  



Petter har vært sentral i arbeidet med oppstarten av BSV-triatlon, hvor han også vil 
være hovedtrener for voksen gruppen.  

Varamedlem Melanie Anik Beaulieu, velges for 1 år.   
Melanie er mor til Anika på NM og Katinka på LÅMØ 1, det blir hennes andre år som 
varamedlem.  

Varamedlem Riina Eikenes, velges for 1 år.  
Riina er mor til Matti på UM og Iselin på K1Y, det blir hennes første år som varamedlem.  

Innstilling til kontrollutvalg  
Medlem Espen Refstie. Gjenvalg for 1 år.    
Espen er far til Elias som svømmer på NM.  

Medlem Margrethe Sørlie. Gjenvalg, velges for 1 år. Margrethe 
er Mor til Martin som svømmer på UM.  

Varamedlem Line Søvik. Velges for 1 år.  
Line er mor til Aksel som svømmer i K1Y. Line har tidligere hatt styreverv i SK Vidar, 
Oslo maraton og Ready bandy og er jurist av yrke.  

Revisor  

Valgkomiteen har vært i dialog med daglig leder BSV, som bekrefter at klubben har 
kontrakt med revisor.  

Bærum, 14. mars 2021  

Magne K. Svenning, Lars W Petersen og Kjetil Berge  

Valgkomiteen BSV 2020-21  
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