Valgkomiteens innstilling til styre og utvalg - forbundstinget 2021
Oppdrag:
14. Foreta følgende valg: (side 6, vedtekter NESF)
a) Forbundsstyret med leder og nestleder, 3 styremedlemmer og to varamedlemmer.
E-sportlag som utøver elitevirksomhet skal alltid være representert med minimum to
representanter i Forbundsstyret.
b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og ett varamedlem.
c) Valgkomité med 2 medlemmer og ett varamedlem
Valgkomitéen har som oppgave å innstille personer for valg til styret og opprettede komiteer/utvalg i
NESF. For valg til forbundstinget 2021 gjelder følgende fordeling: styret (5+2 plasser), valgkomiteen
(2+1 plasser) og kontrollutvalget (2+1 plasser). Selv om komiteen innstiller kandidater for vervene, er
det medlemsklubbene som stemmer for eller evt. foreslår motkandidater til vervene. Det er for øvrig
forbundet med god skikk å varsle evt. benkeforslag i god tid før tinget, slik at årsmøtet rekker å gjøre
seg kjent med de aktuelle forslag(ene).

Endringer i antall verv og vedtekter:
Sittende styre har varslet komiteen om at de vil stille med forslag til tinget om at det økes med to
plasser i styret. Derfor har komiteen jobbet frem et forslag til innstilling med 7 styreplasser og 2
varaplasser. Det er også varslet en endring av kravet om at “E-sportlag som utøver elitevirksomhet
skal alltid være representert med minimum to representanter” foreslås fjernet. Valgkomiteen har fulgt
denne anmodningen da det også har vært krevende å skaffe nok representanter innenfor kategorien.
Flere kandidater har stilt seg selv til disposisjon for komiteen. Det setter vi stor pris på. Arbeidet har
likevel vært utfordrende, spesielt mht. målet om å finne den rette kombinasjonen av styremedlemmer
for å danne et godt fungerende team. Vi håper vi har lykkes, men skulle gjerne hatt flere kvinner i
vervene.

Tilleggsforslag:
Valgkomiteen ønsker i tillegg til sitt opprinnelige mandat å be tinget ta stilling til hvorvidt
styrelederrollen bør gjøres til et lønnet verv, såfremt det finnes økonomisk handlingsrom for dette i
forbundet. Om forslaget ikke kan tas stilling pga. formalia, rettes det som en orientering til tinget om at
en slik løsning vil kunne effektivisere styrets og derfor forbundets arbeid betraktelig.
Det er ikke unormalt at det kreves en ekstra innsats for personer i slike verv. For å sikre kontinuitet og
fremdrift i oppgavene som skal løses av styret og leder bør denne personen kunne frikjøpes fra sitt
hovedarbeid med inntil 50% og minimum 20%, med plan om evaluering av ordningen. Dette vil være
spesielt viktig i den kritiske oppbyggingsfasen NESF fortsatt er i. Forslaget baserer seg på
tilbakemeldinger og erfaringer fra representanter i sittende styre.

Formål:
Komiteen har i forlengelse av NESF formål om å “samle e-sporten i Norge”, ønsket representanter fra
så mange landsdeler som mulig. Samtidig har komiteen ønsket å finne representanter som allerede
har engasjement og/eller erfaring fra de større, mer generelle satsningene for e-sport i landet og ikke
bare satsinger gjort i klubb, som det også finnes mange gode eksempler på. Med disse mener
komiteen Vestlandet e-sport, Aktive gamere, Ung kultur Norge, Bredde-e-sport alliansen og naturligvis
NESF i seg selv.
Som hovedpunkter for arbeidet med kandidater er det spesielt følgende forhold vi har vært opptatt av.
• Styresammensetningen bør sammenstilles av kandidater med utfyllende egenskaper for å
danne et godt sammensveiset team.
• Styret bør være representert med så mange regioner/landsdeler som mulig.
• Kandidatene må være villige til å legge ned innsats i styrearbeidet. Unngå kandidater som
“listefyll”.

•

Styret bør ha representanter med kunnskap og erfaring fra topp- og breddesatsning så vel
som kultur- og idrettsfeltet.

Valgkomiteens innstilling:
1-Leder:

Lars Peter Østrem

Driv IL

Lars Peter er med sitt brennende engasjement for å samle Norsk E-sport en klar kandidat for
ledervervet. Han var initiativtaker til å blåse liv i NESF i 2019 og har vært med på både opp og
nedturer med forbundet, hvilket har gitt ham masse verdifull erfaring. Det er viktig for det videre
arbeidet i NESF at ledervervet besettes av en person som kjenner denne historikken fra innsiden.
Enda viktigere er det at han er en kandidat som er villig til å legge ned tiden og kreftene som trengs for
at styret som team skal nå forbundets mål. Som engasjert lærer i Enebakk, lokalpolitiker og ildsjel bak
Driv IL e-sport, startet han en av landets første e-sport tilbud i idrettslag. Dette viser kvaliteter som gjør
at valgkomiteen mener Lars Peter er rette person for ledervervet.

2-Nestleder:

Pål Tore Holten

BFG

Pål Tore Holten har vært i gaming- og e-sportmiljøet i Trondheim kommune i mange år og jobber på
Lade fritidsklubb i Trondheim kommune med e-sport og gaming som hovedaktivitet. Han brenner for
aktiviteten og har hatt stor glede i å tilrettelegge for ungdom i Trondheim kommune. Breddesatsing er
viktig, og ikke minst at det offentlige tar i bruk eksterne ressurser i lokale e-sportklubber for å bygge et
sterkt fundament for utvikling og mestring i en tidlig fase.

3-Styremedlem:

Bendik Stang

Lillehammer E-sportklubb

Bendik var grunnleggeren av NESF og har gjort en formidabel innsats som leder av NESF siden 2019.
Han har stått last og brast i motgang og medgang for å samle Norsk e-sport. Bendik har et samlende
vesen og et stort hjerte for norsk e-sport. Når han nå har ytret ønske om å tre tilbake som leder, har
valgkomiteen et sterkt ønske om finne plass for hans videre engasjement. Dette vil ivareta
kontinuiteten i arbeidet med å videreutvikle NESF. Bendik vil være en viktig og kompetent bidragsyter i
teamet.

4-Styremedlem:

Habiba Stray

DBK

Habiba har mange års erfaring med frivillighet og politisk arbeid. Som tidligere styreleder av Hyperion,
nåværende ansatt i Frivillighet Norge og nestleder av LNU, har hun bred kompetanse om
organisasjonsarbeid og hva som kreves for å aktivisere frivillig innsats. Habiba brenner for å skape
rom for barn og unges interesse til å spille. Hun er en tydelig person med sterkt engasjement og stort
politisk nettverk som vil være med på å legge ned det arbeidet som trengs for å samle norsk e-sport.

5-Styremedlem:

Aleksander Almås Jørgensen

Operation Achery E-sport

Aleksander har allerede erfaring fra arbeid med norsk e-sport fra organisasjonsnivå. Som initiativtaker,
ildsjel og leder av Vestlandet e-sport, engasjert lokalpolitiker og primus motor i Operation Achery esport, er han opptatt av breddesatsning, utdanning og opplæring innen e-sport. Aleksander har sin
unge alder til tross, mye politisk erfaring og tung relevant erfaring i organisering av e-sport. Han har
varslet avgang som leder av Vestlandet e-sport.

6-Styremedlem:

Frederick Gjethammer

iLAG E-Sport

Frederick Gjethammer har 8 års erfaring fra idrett- og treningsmiljøer i Bergen og Sogndal og er i
styret for Studentsamskipnaden på Vestlandet. Han har vært bidragsytende med oppstart av e-sportprosjekter i Bergen, Førde, Florø, og Sogndal. Han er selv aktiv hobby-gamer og ønsker å jobbe for
økt bredde, bedre offentlig finansiering og anerkjennelse av E-sport som en likestilt aktivitet sammen
med andre sport- og kulturtilbud.

7-Styremedlem:

Erlend Falk

F1 E-sport Norge

Erlend har så lenge han kan huske vært interessert i gaming og e-sport. Hovedinteressen ligger til
motorsport innen e-sport sjangeren. Han har allerede hatt mye med NESF å gjøre via F1 Esport
Norge, hvor de samarbeidet om å arrangere en liga. Erlend brenner naturligvis for å bringe frem denne
grenen som har vokst kolossalt i Norge, men også på verdensbasis de siste par årene. Han har mye
erfaring med å arrangere seier og liga, men vet også hva som forventes av en deltaker til slike

arrangementer. Slike perspektiver er viktig å ha med inn i styrets arbeid for å ivareta forståelsen for
den “menige deltakers” opplevelse av forbundets aktiviteter.

8-1. vara:

Theodor Kvikne

777 e-sport

Som mangeårig gamer og medeier i 777 e-sport, har Theodor kunnskapen som trengs for å rette
fokus mot forbundets ivaretakelse av elitesatsning. Theodor er også en aktiv mann innen kulturfeltet
med et bredt nettverk innenfor Norsk e-sport og Norsk musikkbransje

9- 2. vara:

Eva Helland

Klæbu IL E-sport

Eva har vært aktiv i Klæbu IL i over 10år hvor hun også sitter i styret i klubbens e-sport avdeling. Hun
ønsker å bidra med videre utvikling av NESF og med andre perspektiver enn de som er aktiv i
gamermiljøet ellers og dermed være med å balansere organisasjonsarbeidet.

Kontrollkomite:
1- Medlem:

Kjell-Erik Nordahl

Hamar E-sport Club

Kjell-Erik er engasjert politiker på lokalt og fylkesnivå og sitter i kontrollutvalget for Løten kommune.
Han er etterrettelig og godt kjent med organisasjonsarbeid og forretningsorden. Komiteen opplever
Kjell-Erik som en solid og pålitelig vokter av NEFSs virke.

2- Medlem:

Geir Arne Solheim

Operation Achery E-sport

Geir Arne Solheim er grunnlegger av Operation Archery E-sports-franchisen (OAE) og Vestlandet ESport (VESP). Han har grunnlagt, eier og driver selskapene Havkraft AS, Frequency AS, HydroWave
AS, Nordikraft AS, og G.A. Solheim Management AS.

3- Vara:

Carl Heine

iLAG E-Sport

Carl Heine har erfaring fra organisering av internasjonal toppidrett, antidopingarbeid, og jobber blant
annet som saksbehandler og personlig trener hos Sammen. Han har også bidratt som dommer i
mange konkurranser. Carl Heine vil bidra til at NESF drives rent og ryddig i tråd med gjeldende regler
og lovverk og passer derfor godt til arbeid i kontrollkomiteen.

NESF lov beskriver at NESF styret innstiller valgkomité, ikke
valgkomiteen selv.

Vennlig hilsen Valgkomiteen
Olav Handeland, Kristian Sneddon og Ola Ekeberg Apenes

