
                                                                                                                                                 
 

Protokoll ekstraordinært styremøte Storhamar fotball 

Møtenr: 1/22  
 

 
Til stede fra styret: 
 Thomas W. Olsen 
 Glenn Selvik 
 Marianne le Fèvre 
 Silje Utkilen  
 Ole Anders Holstad Vestby (vara for Stig Sæther) 
 Nina Stokke Tronsrud 
  
Forfall:  
  Stig Sæther  
 
Til stede fra administrasjonen:  
 Arild Johansen  
 Hans Petter Nyberg 
   
Tid: Onsdag 12.01.22 kl. 20.30-21.30 
Sted:  Møtet ble gjennomført på Teams 
 
 
Saksliste  
 
1. Oppsigelse fra sportslig leder 

Saksinformasjon 
 Arild sendte 11.01.22 en orientering på e-post til styret om at Marthe har sagt opp stillingen 

som sportslig leder. Arild ba om et ekstraordinært styremøte for å diskutere håndtering av 
situasjonen.   

 
Behandling 
 Styret gir uttrykk for at det er synd å miste sportslig leder, men ser ikke at det er noen 

muligheter for å påvirke dette.  
 Styret er opptatt av å ivareta god kommunikasjon utad om oppsigelsen. Som ledd i dette må 

det avklares med Marthe om hva som blir siste arbeidsdag og hva som kommuniseres ut.  
 Styret ønsker å få ny sportslig leder raskt på plass og rekrutteringsprosessen må derfor raskt 

i gang. I forbindelse med rekrutteringen av Marthe ble det gjort et grundig arbeid med 
kravsspesifikasjon til stillingen – både hva gjelder innhold i stillingen og krav til 
stillingsinnhaver. Styret mener dette står seg godt fortsatt og kan i all hovedsak brukes i 
denne runden også, men ser det ikke som nødvendig å bruke ekstern støtte i rekrutteringen. 
Finn benyttes til søknadshåndteringen, samt Finn og Facebook til publisering.  
  

Vedtak 
 Arild avklarer med Marthe om hva som blir siste arbeidsdag, samt hva som skal 

kommuniseres ut.  
 Arild sender ut informasjon i klubben, samt til aktuelle samarbeidspartnere.  
 Silje lager utkast til stillingsannonse innen søndag 16.01.22. Styret gir tilbakemelding i løpet 

av mandag. Stillingsannonsen publiseres på Finn og facebook på tirsdag 18.01.22.  
 
 

2. Åpen post 
 Strategisamling 2022 – Som følge av koronasituasjonen blir det vanskelig å gjenomføre 

strategisamling i en helg som planlagt. Enighet om å kjøre 2 ettermiddager/kvelder på 



                                                                                                                                                 
 

hverdag i stedet. Datoene er fastsatt til torsdag 27. januar og torsdag 3. februar. Begge 
dager kl. 17-21.  


