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SKRIFTLIG BEHANDLING STYRET  
 

Dato:  Utsendt 15.04, vedtak 21.04.2020 

  

Sak 25/20          Innstilling til valgkomite   

 

Dagens valgkomite:  
Børre Johnsen, Østfold kollektivtrafikk, på valg 
Wenche Rangnes Fougner, Vestfold og Telemark fylkeskommune, på valg 
Oddmund Sylta, Skyss, ikke på valg 
Vara: Odd Arne Mikalsen, Troms og Finnmark fylkeskommuner, på valg 

 
Dagens leder, Børre Johnsen, er på valg. Wenche Rangnes Fougner er på valg, og det samme er 

Odd Arne Mikalsen som er vara i dag. 

 

Sekretariatet foreslår gjenvalg på Børre Johnsen og Wenche Rangnes Fougner, samt gjenvalg 

på leder. Eirik Strand, Innlandstrafikk foreslås som ny vara.   

 

Forslag til innstilling:  

Børre Johnsen, Østfold kollektivtrafikk, gjenvalg, velges for 2 år.  

Wenche Rangnes Fougner, Vestfold og Telemark fylkeskommune, gjenvalg, velges for 2 år.  

Oddmund Sylta, Skyss, ikke på valg 

Vara: Eirik Strand, Innlandstrafikk. Velges for 2 år.  

Leder: Børre Johnsen, gjenvalg, velges for 2 år. 

 

 
Dersom det ønskes styremøte på skype/teams i saken bes dette meldt undertegnede 
innen 17.04.2020 kl. 15.00.  
 
Dersom du er enig i at saken kan behandles skriftlig - gi skriftlig tilbakemelding med 
tilslutning til forslaget – eller med alternativt forslag til vedtak innen mandag 20.04.2020 
kl. 10.00.  
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Behandling:  
 

Forslag fra Per Bjørn Holm-Varsi:  
For å sikre en god geografisk spredning også i valgkomiteen, foreslår jeg Kurt Bones inn som medlem 

som erstatning for Børre. 

 

Epost fra sekretariat til styret 21.04:  

Viser til epost av onsdag 15.03 vedr. sak om valgkomite, se epost nedenfor. Det har kommet et nytt 

forslag til vedtak og vi har to forslag inkl. Innstillingen.  
 

For å få en korrekt skriftlig behandling av dette, slik at vi har en innstilling til morgendagens 

generalforsamling, trenger vi svar fra dere innen kl. 15.00 i dag om hvilket av de to alternativene under 

dere går for – nytt forslag eller innstillingen:   

 

Nytt forslag:  

Kurt Bones, Troms og Finnmark fk, nytt medlem i valgkomiteen, velges som leder. Erstatter 

Børre Johnsen. 

Wenche Rangnes Fougner, Vestfold og Telemark fylkeskommune 

Vara: Børre Johnsen, Østfold kollektivtrafikk 
 

Innstillingen:  

Børre Johnsen, Østfold kollektivtrafikk, gjenvalg, velges for 2 år. Velges som leder.  

Wenche Rangnes Fougner, Vestfold og Telemark fylkeskommune, gjenvalg, velges for 

2 år.  

Vara: Eirik Strand, Innlandstrafikk. Velges for 2 år.  
 
Det ble flertall for nytt forslag.  
 

 

Innstilling til generalforsamling:  

 

Kurt Bones, Troms og Finnmark fk, nytt medlem i valgkomiteen, velges som leder. Erstatter 

Børre Johnsen. 

Wenche Rangnes Fougner, Vestfold og Telemark fylkeskommune 

Vara: Børre Johnsen, Østfold kollektivtrafikk 

 

 


	Dato:  Utsendt 15.04, vedtak 21.04.2020

