Valg på årsmøtet i Oslo Idrettslag, Svømmegruppa, 23.mars, 2021

Valgkomitéens innstilling:
Styre:
Leder:
Andreas Helgaker

(Velges for 2 år av gangen)

Nestleder:
Silje Hovland

(Velges for 2 år av gangen)

Almelien

1358 Jar

Ikke på valg

Bergrådveien

0873 Oslo

Velges for 2 år

Styremedlemmer (5):
Hedi Anne Birkeland
Jerome Genton
Eva Lindgaard
Ok Kyong Park-Bhasin
Kristian Gaare-Olstad

(Velges for 1-2 år av gangen)
Pilotveien
Øvre Smestadvei
Nordengveien
Konvallveien
Lillevannsskogen

0770 Oslo
0378 Oslo
0755 Oslo
0875 Oslo
0788 Oslo

Velges for 1 år
Velges for 1 år
Velges for 1 år
Velges for 1 år
Velges for 1 år

Varamedlemmer (2):
Espen Jensehaugen
Kjersti Helene Hernæs

(Velges for 1 år av gangen)
Holmenhaugen

0771 Oslo
Oslo

Velges for 1 år
Velges for 1 år

Kontrollkomité:

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

Leder:

Christoffer Sundin

Ikke på valg

Medlem:

Jørgen Evjen

Ikke på valg

Varamedlem:

Astrid Næss Kjølholdt

Velges for 1 år

Varamedlem:

Pål Lillevold

Velges for 1 år

Oslo, 17. mars 2021

Valgkomitéen:
Divya Anurag

Paolo Ermolli

Trine Thoen

Gudrid Eide

KORT MOTIVASJON FRA STYREKANDIDATER I 2020:
Silje Hovland
Jeg har en datter som trener på OI NM-gruppa. Hun har det veldig bra i OI og jeg
som forelder ønsker derfor å engasjere meg i klubben. Jeg har nå sittet fire år i styret
og ønsker å fortsette arbeidet.
Av yrke er jeg journalist og redaktør og jobber i TV 2 Nyhetene. Der har jeg ansvar
for alle nyhetssendingene som vi publiserer på TV 2 og på Nyhetskanalen. Jeg har
hatt ulike lederroller i media i 17 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 syvende år på rad.
Hedi Anne Birkeland
Jeg har drevet med svømming siden jeg var barn. Etter at jeg gav meg som aktiv
svømmer for 37 år siden, har jeg vært engasjert i klubb og i forbund. I tillegg til
styreverv i OI , sitter jeg i styret for Oslo Idrettskrets og er leder for Oslo
Handicapidrettslag.
Som ungdom trente jeg i OI. Jeg opplevde allerede da at det betyr mye å være i en
klubb hvor man blir ivaretatt og fulgt opp av dyktige trenere. For 8 år siden ble
funksjonshemmede svømmere en del av OI gjennom fusjonen med Flipper, og jeg
var aktivt med i fusjonsprosessen. Jeg opplevde prosesseen som positiv og resultatet
som vellykket.
Jeg deltar gjerne i dugnadsarbeid og ser at klubben og miljøet er en svært viktig del
av livet til våre medlemmer. Dette inspirerer meg til å ville jobbe videre slik at
klubben gror og barn og ungdommer har det bra. Jeg ønsker å fortsette mitt arbeid
som styremdlem i OI.
Til daglig jobber jeg som kommuneoverlege i Lillestrøm kommune.
Jerome Genton:
Vi har tre barn som er aktive i OI (en i triatlon, en i syncron og en på U5), slik at
klubben har fått en ganske stor plass i vår hverdag. Jeg har sittet i styret i 5 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 gjort
svømmingen til en fast treningsform.
Jeg er 50 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.

Eva Lindgaard
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 Elite-gruppa. 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 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 ønske om å
fortsette å bidra med å videreutvikle klubben til det beste for både barn og voksne.
Ok Kyong (Oki) Park-Bhasin
Siden april 2014 har jeg vært aktiv som dommer og starter i svømmekonkurranser.
Jeg har to døtre som svømmer i OI på henholdsvis NM-gruppa og U6. Jeg har sittet i
styret i 2 år, før det var jeg varamedlem i OI’s kontrollkomité.
Jeg har en genuin interesse for svømming som idrett, og jeg setter stor pris på at
barn tilegner seg disiplin, mestringsopplevelse og idrettsglede gjennom svømming.
Jeg vil gjerne som styremedlem bidra til at OI skal lykkes i sine mål og ha en positiv
utvikling.
Jeg er statsviter fra UiO ( Cand.Polit med hovedfag i statsvitenskap) og har en master
grad i Political Science fra Kyung Hee University i Seoul, Sør-Korea. Til daglig jobber
jeg med kriminalitetsforebygging og miljøkriminalitet i Justis- og
beredskapsdepartementet. Jeg har også undervist i koreansk språk, historie og
samfunn ved UiO i 1999-2006.
Kristian Gaare Olstad:
Vi har to barn som er aktiv eller har vært aktiv i OI (en i U6 og en på U4). Selv driver
jeg med triatlon og open water svømming. Jeg har sittet i styret i 1 år og har fortsatt
lyst til å involvere meg i utviklingen av klubben gjennom styrearbeid.
Jeg er 45 år, utdannet Cand. Scient innen toksikologi og molekylærbiologi og jobber
som product manager i Rubin Medical AS.
Espen Jensehaugen
Jeg er 45 år og har en sønn og en datter som svømmer i OI på henholdsvis triatlon og
U3. Nå stiller jeg til gjenvalg som vararepresentant til styret og ønsker og håper å
kunne bidra positivt med min kunnskap og erfaring.
Idrettsbakgrunnen min er allsidig med hovedvekt på skiskyting, friidrett og triathlon.
Min utdannelse innenfor idrett er ved Norges idrettshøgskole og ved Sjøforsvarets
gymnastikkskole. Jeg har bakgrunn som idrettsoffiser i Forsvaret, og jeg har jobbet
mange år som instruktør i SATS. Tidligere har jeg også vært ansatt i Vinderen bydel
som hovedtrener for psykisk utviklingshemmede i regi av idrettslaget Heming.
Jeg utdannet ved Politihøgskolen og har en master i organisasjonspsykologi fra BI. Til
daglig har jeg en lederstilling i Politiet innenfor operativ informasjonsinnhenting. De
siste 7 årene har jeg hatt en tilleggsfunksjon på Politihøgskolen i Oslo, knyttet til
seleksjon herunder testing og intervju av søkere til Politiskolen, noe jeg finner svært
interessant og meningsfult.

Kjersti Helene Hernæs
Jeg har en datter (født 2009) på U3, som trives godt i OI. Hun kombinerer svømming
med ski. Vår yngste (2013) er halvveis i kursstigen, og jeg håper hun også vil fortsette
å svømme.
Jeg vil gjerne fortsette å bidra til at OI skal fortsette å være en positiv og
inkluderende mestringsarena, som tar vare på alle svømmerne og fremmer
idrettsglede. Jeg stiller derfor til gjenvalg som vararepresentant til styret.
Selv har jeg svømt aktivt siden jeg var barn, og svømmer fortsatt. Jeg var på juniorlandslaget, før jeg ga meg med konkurranser. De siste årene har jeg tatt det opp
igjen, og vært med på Masters-NM og -VM, samt kort- og langbane-NM. Før
koronarestriksjonene trente jeg med gruppene til Stig og Nils. Det er en fin og positiv
gjeng å trene med. Jeg ser på svømming i et livsløpsperspektiv – en idrett man kan
drive hele livet.
Jeg er utdannet samfunnsøkonom, og jobber som forsker ved Folkehelseinstituttet.

KORT MOTIVASJON FRA KANDIDATER TIL KONTROLLKOMITÉEN I 2020:
Astrid Næss Kjølholdt
Min datter trener i OI på Elite-gruppa. Tidligere har jeg vært med i svømmegruppa i
Kolbotn i mange år, bl.a. som styremedlem i flere perioder, med spesielt ansvar for
økonomi og for svømmeskolen. Nå har jeg vært vararepresentant til
kontrollkomitéen i OI i 2 år, og jeg fortsetter gjerne.
Jeg er 56 år, utdannet statsviter og jobber i Viken fylkeskommune med HR.
Pål Lillevolden
Jeg er født 1953 og har vært OI-medlem siden ca 1963. Min OI-«karriere» startet
som konkurransesvømmer i juniorklassen, etterfulgt av vannpolo i en del år og de
siste ca tyve årene som Masters-svømmer. Medlem XLX siden 1984. Tidligere verv i
idretten som formann i Bygdø Badmintinklubb 1980-1985, som omfattet NM i 1985.
Jeg ønsker å fortsette som vararepresentant til kontrollkomitéen i OI.
Av utdanning er jeg aktuar. Jeg har jobbet hovedsakelig i konsulentvirksomhet, 1977d.d.. Jeg er gift og har to voksne barn.

