Valgkomitéens innstilling
Valgkomitéen har bestått av Thomas Sakshaug (leder) og Magnill Sofie Odinsdatter.

Leder: Thomas Sakshaug
Begrunnelse
: Thomas har over lengre tid hadd tilknyttning til Landsbyen, men aldri tidligere
vært i ein livsituasjon der det har passet å dra han inn i Landsbystyret.
Nu er han det.
Thomas har ein mengde erfaring med styrearbeid fra sitt politiske liv, som vil kunne komme
Landsbyen til gode. Han er systematisk, driftig, men framfor alt evner han å se behov som
melder seg fortløpende i ei organisasjon som Landsbyen.
Han har også vært med i fleire spennende diskusjoner om videre drift av Landsbyen der han
har kommet med ei mengde gode tanker om kva han kan gjere for å bidra positivt.
Inhabilitet
: Valgkomitéens leder Thomas Sakshaug er inhabil i effekt av å være seg selv og
har ikke deltatt i behandlingen av dette vervet.

Arbeidsleder: Erlend Johannessen (gjenvalg)
Begrunnelse
: Erlend har erfaring som arbeidsleder ikke bare fra Landsbyen, men også i sitt
daglige arbeid, og 
kan
det å sette folk i arbeid på en god måte. Erfaring som dette blir
uvurderlig når vi nå går inn i et år hvor det forhåpentligvis blir bygging av vertshus.

Kasserer: Hilde Austlid (gjenvalg)
Begrunnelse
: En god kasserer kan å håndtere pengene i en forening. En eksepsjonell
kasserer evner å lage gode systemer og rutiner rundt det administrative i foreningen. Hilde
har klart dette, og det har etter sigende aldri vært så god orden på dette i Landsbyen. Hilde
vil dermed få muligheten til å seile videre på det gode arbeidet hun så langt ha gjort, men
også være i god stand til å se hvor det kan bli enda bedre og enda mer profesjonelt.

Dugnadskoordinator: Heidi Brimi
Begrunnelse
: Heidi er et av de mest energiske menneskene vi kjenner og med det mest
smittsomme engasjementet. Hun vet hva det å mobilisere til frivillig arbeid faktisk innebærer,
både for den som mobiliserer og de som blir mobilisert, og klarer å gjøre den jobben mest
mulig effektiv for begge parter.

Styremedlem: Christine Vean
Begrunnelse
: Christine Vean er drivende dyktig på kommunikasjon og en svært engasjert
dame som også er trygg i sin sak. Vi er sikre på at hun vil utgjøre et stødig og godt bidrag til
styret.

Styremedlem: Thomas Fugleseth (gjenvalg)
Begrunnelse
: Thomas er en svært ryddig og kunnskapsrik mann som har vært med i
Landsbyen siden Tidenes Morgen, vel kanskje litt utpå dagen i hvert fall, og bidrar derfor
med god kontinuitet gjennom tidene, og ikke minst: en mengde gamle skrøner. Og bilder!
Inhabilitet
: Medlem av valgkomitéen Magnhill Odinsdottir er inhabil i effekt av å være
sengevarmer til Thomas, og har derfor ikke deltatt i behandlingen av hans deltakelse i styret.

Vara: Trine Våbenø
Begrunnelse: Trine er særdeles energisk, arbeidssom og ryddig, alle særdeles kjærkomne
Landsbyegenskaper. Hun er temmelig ny i miljøet, da hun ble med i forbindelse med
Downhill i fjor høst, og har dermed også et par friske øyne i vurderingen av Landsbyens
videre fremdrift.

Vara: Ingen
Valgkomitéen har foreløpig ikke klart å finne noen kandidat til dette vervet, men vil mot
årsmøtet intensivere søket og vil forhåpentligvis finne en kandidat innen da. Dersom det
skulle vise seg at ingen kandidat er å oppdrive innen årsmøtet innstiller valgkomitéen på at
styret gis fullmakt til å supplere en vara til styret.

