Drammen, 26.januar 2021

Innstillinger fra Drammen Rivers valgkomité 2021
Valgkomitéens oppdrag

I henhold til klubbens vedtekter har valgkomiteen hatt i oppgave å innstille opptil fire styremedlemmer,
som skal innstilles og velges sammen. I tillegg skal leder og nestleder innstilles og velges for seg.
Valgkomiteen til styrevalget 2021 har bestått av Christian Marthinsen og Ingela Kleveland. Begge er
tidligere styremedlemmer og har derfor god innsikt i hva som kreves av nye medlemmer både når det
gjelder kompetanse og personlige egenskaper. Vi har også hatt i fokus at klubben per 2021 er vesentlig
større enn for bare noen år siden, med nye typer utfordringer for både klubb og styre enn tidligere.
Drammen Rivers er nå en stor og etablert klubb, og styret har en viktig jobb foran seg med å fortsette å
profesjonalisere klubben og bygge den sterk for videre vekst.
Vi har derfor bevisst sett etter kandidater som ikke nødvendigvis har erfaring fra basketball, men som har
gode personlige egenskaper og erfaring fra organisering og prosjektledelse fra tidligere verv eller
arbeidsliv.

Introduksjon av arbeidsgrupper

Vi har også etablert et forsøk med ny organisering av forefallende arbeidsoppgaver, for å få fordelt flere
av de løpende oppgavene som dugnadsarbeid for hele klubben, slik at styret kan ha fokus på
administrasjonen bak.
Fra ny styreperiode som starter rett etter årsmøtet 16. februar vil det derfor bli innført tre ulike
arbeidsgrupper med tre representanter per treningsgruppe. Alle lag har blitt bedt om å melde inn
kandidater til de ulike gruppene i forkant. For de lag der det ikke foreligger tre representanter til årsmøte
vil det trekkes navn på de gjenstående fra medlemslisten (barnets navn for alle juniorlag, så velger
foresatte selv hvem av dem som representant).
Det blir så en oppgave til nytt styre å sette sammen oppgavene til de ulike gruppene, og få dem i gang.

Innstilling av styremedlemmer

For å sikre at ikke hele styret byttes ut på en gang, velges kandidatene på 1 eller 2 år, slik at det ved
hvert årsmøte er tre poster/verv på valg eller gjenvalg fremover.
Valgkomitéen er glade for å kunne innstille meget dyktige og kompetente medlemmer til det nye styret.
Vi mener at alle kandidatene vil gjøre et godt arbeid både med å representere klubben, og med å utvikle
den videre.
Vi tror også at de ulike personlighetene og tidligere erfaringer vil utfylle hverandre, og føler oss veldig
trygge på å anbefale disse til nytt styre i Drammen Rivers:

Styreleder - velges for 1 år

Rune Haarberg

Rune har vært nestleder i klubben siden årsmøte 2020, og har sagt
ja til å overta vervet som styreleder. Da dette vervet blir en
fortsettelse på hans tidligere verv blir valgperioden 1 år.
Rune har solid erfaring fra ledelse og utvikling av ulike
idrettsforeninger og andre organisasjoner. Han jobber i dag med
organisasjonsarbeid og er teknisk ansvarlig for gjennomføringer av
webinarer og andre digitale møter i Norges Diabetesforbund.
I tillegg studerer han 2. året på Norges Idrettshøyskole innenfor
idrettens organisasjon og ledelse. Han er en ryddig og strukturert
person som har kunnskapen som kreves for å styre Drammen Rivers videre med stødig hånd.
Rune er 45 år, bor på Åskollen og er tilknyttet G2008.
Valgkomiteen anbefaler på det varmeste å innstille Rune Haarberg som styreleder for Drammen Rivers.

Nestleder - velges for 2 år

Jane Grøtting

Da nåværende nestleder overtar rollen som styreleder blir
nestledervervet vakant. Jane passer ypperlig i denne rollen. Hun
har lang erfaring fra organisasjonsarbeid, og jobber i dag som
rådgiver i Røde Kors. Jane er en varm, inkluderende og lyttende
person som vi tror vil være en stor resurs for klubben videre.
Jane er 50 år, bor i Svelvik og er tilknyttet G2008.
Valgkomiteen anbefaler på det varmeste å innstille Jane Grøtting
som nestleder for Drammen Rivers.

Styremedlem – velges for 2 år

Marius Prøsch-Oddevald
Marius er en sporty, engasjert og imøtekommende person som vi
tror vil passe godt inn i dette styret. Han har stor kunnskap fra
prosjektledelse og lederskap med seg fra arbeidslivet.
Marius er 45 år og utdannet sivilingeniør i bygg. Han jobber i dag
som avdelingsleder i Insenti AS, et prosjektlederselskap innen bygg.
Han er tilknyttet G2007 og G2010.
Valgkomiteen anbefaler på det varmeste å innstille Marius Prøsch-Oddevald som styremedlem i
Drammen Rivers.

Styremedlem – velges for 2 år

Hanna Agnethe Lien

Agnethe Lien har spilt i Drammen Basketballklubb mellom 1994 og
2001. Hun bidrar med kunnskap om sporten. Tidligere sesonger har
hun også stilt opp som hjelpetrener for 2007 når det har vært
behov, så hun kjenner til trenerrollens utfordringer.
Agnethe er en person med et stort engasjement, og hun er
omgjengelig og strukturert.
Agnethe er 36 år, bor på Åssiden og jobber som ingeniør i Bane
NOR. Hun er tilknyttet G2007 og Mix 2011-12.
Valgkomiteen anbefaler på det varmeste å innstille Agnethe Lien som styremedlem i Drammen Rivers.

Styremedlem – velges for 1 år

Henrik Kvalem

Henrik har organisasjonserfaring fra håndballen, og har tidligere
vært trener for et jentelag i fire år. I årene han har vært tilknyttet
Drammen Rivers har han vært aktiv som lagkontakt. Han var med
på å planlegge og gjennomføre en stor Easy Basket-turnering i
2019 da rutinene for kommende arrangementer ble lagt. Han har
også hjulpet til med deltakelse på cuper når lagets trenere ikke har
hatt mulighet å være med.
Henrik er 47 år, bor på Åssiden og jobber som innkjøpssjef i Norsk
Gjenvinning konsernet i Oslo. Er tilknyttet G2009.
Valgkomiteen anbefaler på det varmeste å innstille Henrik Kvalem som styremedlem i Drammen Rivers.

Øvrige styremedlemmer – ikke på valg i 2021
Styremedlem - ikke på valg, har 1 år igjen på sitt verv

Mai Britt Kopperud

Mai Britt ble valgt inn som styremedlem på årsmøtet 2020, og har
et år igjen av sin periode. Mai Britt sitter også i regionsstyret for
Norges håndballforbund og er tidligere sportslig leder for Konnerud
håndball. Hun bringer inn lang erfaring fra samarbeid med
kommune og idrettsråd.
Mai Britt jobber som distriktsjef i Lerum AS, bor på Konnerud i
Drammen og er tilknyttet G2006.

Støttefunksjon til styret og klubben – ikke en del av styret
Kasserer

Ida Føyn
Ida har vært kasserer for klubben i to år. Hun fortsetter å bidra
med løpende regnskap, fakturahåndtering, årsregnskap og budsjett.
Men fra årsmøtet 2021 blir kasserervervet løftet ut av styret til en
ren støttefunksjon. Kasserer må ikke delta på styremøter, men må
sende inn ønskede rapporter til styreleder til hvert møte.
Ida er 40 år og jobber som controller. Hun bor på Austad i
Drammen og er tilknyttet G2007.
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