Valg på årsmøtet i Oslo Idrettslag, Svømmegruppa, 20.mars, 2018

Valgkomitéens innstilling:
Styre:
Leder:
Andreas Helgaker

(Velges for 2 år av gangen)

Nestleder:
Silje Hovland

(Velges for 2 år av gangen)

Almelien 5

1358 Jar

Velges for 2 år

Bergrådveien 9 C

0873 Oslo

Ikke på valg

Styremedlemmer (5):
Hedi Anne Birkeland
Jerome Genton
Luba Lazareva
Eva Lindgaard Kjelseth
Nils Gregussen

(Velges for 2 år av gangen)
Pilotveien 8,
Øvre Smestadvei 43 B,
Gaustadveien 23 C
Nordengveien 49
Harald Sohlbergs vei 28

0770 Oslo
0378 Oslo
0372 Oslo
0755 Oslo
1064 Oslo

Ikke på valg
Velges for 2 år
Velges for 2 år
Velges for 2 år
Velges for 2 år

Varamedlemmer (2):
Gigja Gunnarsdottir
Jan Gulbrandsen

(Velges for 1 år av gangen)
Sondrevegen 13 A
Grefsenveien 19

0378 Oslo
0482 Oslo

Velges for 1 år
Velges for 1 år

Kontrollkomité:

(velges for 2 år (vara: 1 år) av gangen)

Medlem:

Christoffer Sundin

Velges for 2 år

Medlem:

Jørgen Evjen

Velges for 2 år

Varamedlem:

Ok Kyong Park-Bhasin

Velges for 1 år

Varamedlem:

Jon Morten Mo

Velges for 1 år

Sogn bad, 13. mars 2018

Valgkomitéen:
Anne-Berit Urdahl

Divya Anurag

Terje Spilde

Gudrid Eide

KORT MOTIVASJON FRA STYREKANDIDATER I 2017:
Andreas Helgaker:
Jeg har utdannelse i økonomi og ledelse, har vært partner i regnskapsbyrå i 23 år inntil vi ble
oppkjøpt i 2014. Sitter nå i ledergruppen i et større regnskapskonsern.
Har erfaring fra organisasjons-virksomhet (styre) i korps i flere år og gjennom verv i komiteer
og utvalg i mange år i OI, de siste to år som styreleder. Jeg har også lang erfaring i
organisasjonsregnskap for idrettsklubber gjennom yrket mitt.
Silje Hovland
Jeg har en datter som trener på OI Elite M-gruppa. Hun har det veldig bra i OI og jeg som
forelder ønsker derfor å engasjere meg i klubben. Jeg har nå sittet ett år i styret og ønsker å
fortsette arbeidet.
Av yrke er jeg journalist og redaktør og jobber i TV 2 Nyhetene. Der har jeg nå ansvar for alle
nyhetssendingene som vi publiserer på TV 2 og på Nyhetskanalen. Jeg har hatt ulike
lederroller i media i 15 år, først i NRK Dagsrevyen og nå altså i TV 2. Jeg har omfattende
erfaring både med personalledelse, rekruttering, budsjettansvar, prosjektledelse og
endringsledelse. Jeg er også leder av Oslo Redaktørforening hvor jeg sitter i styret for femte
år på rad.
Jerome Genton:
Vi har tre barn som er aktive i OI (en i U5 og to på U3), slik at klubben har fått en ganske stor
plass i vår hverdag. Jeg har sittet i styret i 2 år og har fortsatt lyst til å involvere meg. Jeg er
ikke aktiv svømmer selv, men vanlig mosjonist som har fått opp interesse for svømming. Jeg
gikk på dommerkurs for å tilegne meg kunnskap om svømming, og etter to runder på OI sine
voksenkurs har jeg nå gjort svømmingen til en fast treningsform.
Jeg er 48 år, fransk, og har bodd i Oslo siden 1992. Min kone er norsk. Jeg er utdannet
sivilingeniør fra Frankrike og har tilleggsutdannelse innen økonomi fra BI. Jeg har tidligere
vært daglig leder for et lite firma. Siden 2005 har jeg jobbet i Siemens AS, i Oil & Gas
divisjonen, med økonomistyring av store olje og gas prosjekter, de siste årene som
kommersiell leder for prosjektgjennomføringsenheten innenfor forskjellige
forretningsområder. Klubben er viktig for vår familie, og jeg ønsker å fortsette å kunne gi et
konstruktivt bidrag som styremedlem.
Luba Lazareva:
Jeg har selv vært svømmer, og har nå to barn som er aktive svømmere i klubben, i tillegg til
at jeg er svømmedommer. Jeg har sittet i styret i to år, og ønsker å fortsatt kunne bidra til at
klubben skal nå sine mål, samt jobbe for god drift av klubben.
Jobber til daglig som klinisk barne- og ungdomspsykolog v/ Vestre Viken og er for øvrig
engasjert i klubben hvor jeg bl.a. har bidratt som oppmann, reiseleder og representant i
Stevneutvalget.
Eva Lindgaard Kjeldseth
Jeg har hatt alle mine tre barn i Oslo idrettslag siden 2013. To av dem gikk kun kursrekken,
mens den tredje fortsatt er aktiv svømmer på U6. Jeg har tidligere vært aktiv svømmer selv
og trente en liten periode i OI sin Triatlongruppe. Jeg brenner for svømmesporten og ønsker
å bidra til at flere får muligheten til det. Jeg gikk etter oppfordring fra klubben dommerkurs i
2017 og er nå godkjent svømmedommer. Før dette har jeg vært en engasjert forelder bak i
kulissene på mange svømmestevner og svømmeleire både i inn- og utland. Nå har jeg
imidlertid både anledning og ønske om å bidra med å videreutvikle klubben til det beste for
både barn og voksne.

Jeg er 43 år og jobber i Forsvaret. Jeg har hatt en rekke forskjellige lederfunksjoner både
hjemme og i operasjoner i utlandet. Dette innebærer blant annet at jeg har jobbet med
personell-, kompetanse- og økonomistyring, vært med på å planlegge, lede og gjennomføre
militære operasjoner både i inn- og utland og jobbet på taktisk- , operasjonelt- og strategisk
nivå. Jeg går for tiden på Forsvarets Stabsskole som tilbyr den høyeste fagmilitære
utdanningen i Norge og har før dette både gått befalsskole og Hærens Krigsskole. Jeg mener
å ha god og bred erfaring innenfor ledelse og organisering av personell og materiell i fred,
krise og «krig» og tenker at jeg vil kunne bidra godt inn i et styre for svømmeklubben.
Nils Gregussen:
Jeg er pappa til André på Elite-Stig. André, hans klubber og trenere har jeg fulgt tett siden
han startet å svømme som ung gutt. Jeg er opptatt av at svømmere finner riktig balanse
mellom skole, idrett, fritid og restitusjon. Svømmere, deres foreldre/støtteapparat og de
som arbeider i og for klubben, ønsker jeg som en samlet sterk kultur. Svømming som idrett i
Norge ser jeg gjerne sterkere profilert her hjemme, OI på det internasjonale svømmekartet,
og at OI er attraktiv for sponsorer.
Jeg er utdannet i Luftforsvaret, befalsskole, krigsskole og har spesialisering i systemanalyse.
Jeg gikk etter 11 år i forsvaret til Esso Norge. Prosjektledelse, salg, person- og
organisasjonsforbedring på mange plan var hovedfokus noen 10 år. De siste 10 år har jeg
jobbet med salg og prosjektledelse av energiløsninger. Forut for det med innovasjoner i vel
10 år, som daglig leder for oppstartsbedrifter og rådgiver for flere. Gjennom 90-tallet
arbeidet jeg som management konsulent, med bl.a. lengre perioder i Hydro og Phillips
Petroleum/Conoco. Jeg ble så hentet inn som markedssjef i et Norsk Hydro eid multimedia
selskap. I 15 år var min hobby å være styreleder i boligsameier, det største med 7-800
beboere. Jeg har god erfaring med ulike kulturer.
Jan Gulbrandsen:
Jeg er 40 år og far til en gutt som for tiden svømmer på U4. Jeg har selv bakgrunn som
svømmer og svømmetrener og har tatt noe instruktør og trenerutdannelse for en del år
tilbake. Jeg kjenner svømmeidretten godt og har mange venner og bekjente i sentrale
funksjoner i svømme-Norge.
Utover dette har jeg en mastergrad i idehistorie og praktisk pedagogisk utdanning og fra
UiO. Jeg jobber som lærer og har mye erfaring med pedagogiske problemstillinger blant barn
og ungdom. Jeg har erfaring både fra videregående og barneskole. Jeg vet selv godt hvor
viktig idrett kan være for barns utvikling på mange områder, ikke minst det sosiale. Jeg har
tro på at gode resultater først og fremst oppnås gjennom å bygge samhold i gruppa, og at vi,
spesielt i de yngre årsklassene, er tjent med å dempe fokuset på prestasjoner og resultater
og bygge på mestringsfølelse og lagfølelse.
Gigja Gunnarsdottir:
Jeg heter Unnur Gígja Gunnarsdóttir og kommer fra Island. Vi har bodd i Norge i snart
20 år. Min datter er 15 år og aktiv i OI, og hun trives veldig godt, både på trening og sosialt.
OI er en svært viktig del av hennes hverdag, og jeg har derfor et ønske om å bistå klubben så
mye jeg kan.
Selv er jeg grafisk designer og kreativ leder for mitt eget byrå, Design House Lund og
Partnere. Jeg var med å starte byrået for 18 år siden, og de siste 3 årene har jeg sittet i
styret. Byrået jobber med grafisk design for emballasje, og vi har mange av de største
merkevareleverandørene på kundelisten. Jeg er vant til en aktiv, spennende hverdag, og jeg
er veldig motivert for å bistå klubben med å nå sine mål.

