Valgkomiteens innstilling for styrekandidater til TSK stiftelsesmøte 20.06.2019
Posisjon

Navn

Leder

Noel Pedersen

Nestleder

Hanne Karine
Holstad

Styremedlem Inger Lise Brones

Styremedlem

Kjetil Sagerup

Klubb

Lett bakgrunnsinformasjon

TKSK /
TSK

Tidligere topputøver fra TSK / sittet i TSK Styre som leder og
nestleder på 90 tallet. Leder av TKSK i dag. Han har vært
styremedlem i nasjonale forbund . Ble innvalgt som
styremedlem på tinget til NSF 2019 / hans 2ndre periode.
Jobber i dag som leder innen meglervirksomhet

TSK

Hun har vært i sentralstyre i NSF, 3 perioder i Troms krets.
Hun er forbundsdommer og instruktørutdannet. Jobber som
leder med salg som fag og personalansvar

TSK

Inger-Lise er fortsatt aktiv som utøver innen
svømmeidretten (Masters nivå). Hun er også aktiv som
representant i styrer der hun per i dag sitter i Troms IK. I det
private jobber hun innen marked

TSK

Dagens leder av TSK. Blir kontinuitetsbæreren da han er
med på ny periode. Jobber med prosjektrelaterte
virksomheter

Styremedlem

Karin Eilertsen

TSK / KSK

Hun er i dag aktiv i KSK og TSK der egne barn er medlem i
TSK. I det private jobber hun med organisasjon og
endring/omstilling. Noe som blir svært viktig i vår nye
organisasjon

Styremedlem

Nikoline R.
Kristoffersen

TSK

Nikoline er ei ung aktivutøver i TSK. Hun har vært instruktør
i TSS og har gjennomført lederkurs for ungdom.

Styremedlem

Sebastian H
Henriksen

Han er styremedlem i Troms IK. Ung og stort engasjement
innen idretten. Er innstilt som styremedlem i NIF. Han er
TSS? / KSK
bystyrepolitiker og har gjennomført en del
ungdomslederkurs innen idrett. Ellers er han student innen
ledelse, innovasjon og marked

Han har lang fartstid innen idretten, både som styremedlem
og ildsjel for idrettsfamilien knyttet til Kvaløya. Jobbet aktivt
Styremedlem Jens Ole Thyholdt TSS / KSK med trivsel i vann gjennom KSK. Der Jens Ole også har hatt
stort fokus på invandrere etc.. God kjennskap til lovverk og
norsk idrett generelt

Varamedlem

Ståle Schwenke

TKSK

Styremedlem TKSK. Fram til nå har han vært aktiv på kant
som trener og instruktør i tillegg til ulike verv. Tidligere
svømmer fra Narvik.

Varamedlem

Ole Gustav
Haavold

TSK

Politiker. Fagforeningsleder. God på organisasjon og ledelse

Kontroll
komite

Merete Eriksen

TSK

Styremedlem i TSK som kasserer. Er revisor av yrket

Kontroll
komite

Siv Renate
Heggelund

TKSK

Styremedlem i TKSK som kasserer. Er regnskapsfører av yrke

