
Stavanger, 21.02.2023 

 

Valgkomitéens innstilling 

 

Viser til lovnorm for idrettslag §13. Her er valgkomitéens innstilling. 

 

Valgkomitéen har sendt ut informasjon i SPOND for å nå alle foresatte for å gi finne 
interessert til styreverv. Man har også hatt en aktiv prosess hvor valgkomiteen har 
hatt direkte kontakt med foresatte. 

 

Fem har meldt interesse i tillegg til Bergitte Andersen som stiller til gjenvalg. 

 

Kandidater som står på valg på årsmøtet, er: 

 

Styreleder: Siri Hagen, hun tar ikke gjenvalg. 

 

Kandidater for verv: 

- Bergitte Andersen, stiller til gjenvalg 
- Siv Myhre Haaland 
- Eirik Duesten 
- Lexie Murray-Larsen 
- Karin Spanne 
- Olexandr Rukas 

 

Ny kandidat til styreleder er Siren Møllerup Fuglevik 

 

I år skal det velges fem styremedlemmer inklusiv ny styreleder 

 

 

Vennlig hilsen 

Valgkomitéen 

 

Kari Eline Kloster 

Hanne Kvernvold 



PRESENTASJON AV KANDIDATENE 
 

Bergitte Andersen 

Jeg heter Bergitte Andersen og stiller til gjenvalg i styret. Etter noen år i styret har jeg 
opparbeidet meg mer og mer oversikt over hvilket spennende arbeid som gjøres i klubben.  

Av natur er jeg arbeidsvillig og tar ofte i et ekstra tak når det trengs både i jobb og på 
privaten.  

Mitt mål med å bidra inn i klubben er å påvirke løpere, trenere og foreldre til gode sportslige 
verdier og holdninger. Både bredde og elite skal kunne utvikle seg på en god måte.  

 

Siv Myhre Haaland 

Jeg er mor til Tuva, 58 år og har bakgrunn fra administrasjon i internasjonale bedrifter. Jeg 
har også hatt en periode som daglig leder i en annen idrettsorganisasjon i Rogaland, og har 
derfor erfaring med å forholde meg/organisajonen til Norges Idrettsforbund. Jeg har noen 
helseutfordringer som tidvis binder meg til rullestol, men det er kroppen som er dårlig- ikke 
viljen! Jeg ønsker å bidra til drift av klubben og jeg brenner for kommunikasjon og 
informasjon ut til medlemmer.  

 

Eirik Duesten  

Hei, jeg er en stolt kunstløp-pappa. Gjennom å tilby mine tjenester til styret vil mitt fokus 
være på organisatorisk utvikling av klubben. Ved mer åpenhet og å inkludere flere har jeg 
tro på at vi kan løfte klubben, både for de aktive og for oss foresatte. Jeg er styremedlem i 
idrettsrådet i Stavanger i dag, og synes organisatorisk utvikling er spennende. 

 

Lexie Murray-Larsen 

jeg har blitt kjent med SKK via datteren vår, Victoria, som så en privattime en gang i 
Sørmarka i 2019 og sa: jeg vil gjøre det Mommy! 

Da ble vi kastet inn i en verden av trening, utstyr, reising, sosialt samvær, koselige og 
støttende foreldre og utrolig flinke trenere. Vi har mye å lære men jeg ønsker å bidra i dette 
voksende miljøet. Selv er jeg pedagogisk leder i en barnehage, snakker engelsk og norsk, er 
omsorgsfull og tålmodig.  Jeg er den som organiserer billetter og hotell booking når Victoria 
skal på konkurranser ����  

 

 



Karin Repstad Spanne 

Jeg har ønske om å lære mer om SKK som klubb og få en bedre kjennskap til kunstløp som 
idrett. Interessen for kunstløp startet tilfeldig med at vår datter deltok på skøyteskolen for 
flere år siden. Siste to år har SKK blitt endel av hverdagen hennes, og jeg tenker det er min 
måte å bidra på med å stille meg til disposisjon for jobb i styret.  

 

Olexandr Rukas 

De siste 5 årene har jeg besøkt Stavanger kunstløpklubben nesten hver eneste trening. Og 
dette er takket være to fantastiske døtre som er aktive medlemmer i klubben - Sofia og Eva. 
Jeg har aldri drevet med kunstløp selv, men jeg var et aktivt medlem av byens friidrettslag. 
Med dette i bakhodet forstår jeg hvor viktig det er å ta del i barnas idrettsliv, hjelpe dem og 
være der for dem. Jeg var ikke medlem av Stavanger kunstløpklubben styre, så jeg kjenner 
ikke så godt til alle oppgavene klubben står overfor. Men jeg vet godt at jeg raskt vil være 
med i arbeidet og ta ansvar for ulike saker. Mitt hovedmål er å bidra til utviklingen av 
klubben og gjøre den bedre sammen som et lag. 

 

Siren Louise Møllerup Fuglevik – Lederverv 

Siren Louise Møllerup Fuglevik, stiller til valg som leder.  

Mamma til Ingrid Alida på gruppe 1. Har vært i klubben i snart 7 år, og har sittet i styret i 3 
pr. Tiden i klubben og styret har gitt meg kunnskap om hvordan klubben drives, og hva som 
må til for at klubben skal være en god arena for løpere, trenere og foreldre. Jeg er engasjert, 
omgjengelig og ønsker å følge klubben videre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


