
Valgkomiteens innstilling til styre og kontrollkomite i Paradis Tennisklubb 2019/20 

Valgkomiteen har bestått av Jon Sigurd Lundestad, leder, Stephanie Mayer og Siri Brekke. 

Matt Duke er varamedlem. 

Valgkomiteen har innhentet nødvendig informasjon for å komme med en kvalifisert 

innstilling ved hjelp av telefonsamtaler, mail og samtaler.  

Det er valgkomiteens oppfatning at vi har hatt et velfungerende styre og kontrollkomite de 

siste årene. I denne perioden har PTK utviklet seg til en sunn og solid organisasjon med gode 

rutiner. Selv om det er en relativ stor utskifting i årets innstilling, er vi trygg på at klubben vil 

utvikle seg videre på en god måte. 

Vi vil rette en takk til alle som har bidratt. Imidlertid, uten forkleinelse for noen, så vil vi 

trekke fram det uvurderlige arbeidet Per Grieg Jr, Ingunn og Kjell Ove Røsok Wergeland, har 

bidratt med. Klubben ville definitivt ikke vært den suksesshistorien den er blitt, uten deres 

bidrag.  

Klubben har en sunn drift, spennende utviklingsplaner og et godt miljø for medlemmer og 

ansatte.  

Innstillingen sørger for en korrekt sammensetning i henhold til NIF sine lover. 

Valgkomiteen anser at innstillingen sørger for god og sammensatt kompetanse i forhold til 

de behov som klubben trenger i tiden fremover.  Vi er spesielt glad for at innstillingen også 

reflekterer at PTK består av flere nasjonaliteter. 

Vi har bedt kandidater som ikke har bekledd verv tidligere å gi en kort presentasjon av seg 

selv og deres ambisjoner for PTK. 

Valgkomiteen sin innstilling til styre i Paradis Tennisklubb er: 

Leder:   Anders Eide. På valg for et år.   

Styremedlem:  Tore Kenneth Aadland. På valg for to år. 

Varamedlem:   Per Grieg Jr. På valg for to år. 

Styremedlem:  Monica Dalland Holsen. På valg for to år. 

Mitt navn er Monica Dalland Holsen, født i 1969, utdannet Jurist fra 
Universitetet i Bergen/Oslo, har over 20 års arbeidserfaring som jurist 
innenfor stat, kommune og privat sektor. Har jobbet innenfor et bredt 
juridisk felt, men spesielt innenfor arbeidsrett, offentlig forvaltning, 
organisasjonsutvikling, rekruttering og HR-feltet generelt. Jeg arbeider 
per i dag i Staben til politisk og administrativ ledelse i Byrådsavdeling 
for klima, kultur og næring i Bergen kommune. (Idrettsseksjonen var 



tidligere en del av vår byrådsavdeling, men tilhører nå Byrådsavdeling 
for barnehage og skole)  

Fra den senere tid har jeg har flere års erfaring fra styret i Norges 
Kvinnelige Juristers Forening, avdeling Hordaland –  hvor jeg var 
medlemsansvarlig, samt et par år som styremedlem i FAU Landås 
skole. Fra tidligere har jeg styreverv i studentorganisasjoner ved 
juridisk fakultet og idrettslag (Viking TIF, avdeling volleyball). 

Jeg har vært medlem i Paradis Tennisklubb siden høsten 2013, og vært 
fast deltaker på voksenkurs siden januar 2014.  

Min visjon for PTK:  

at Paradis Tennisklubb skal vokse som klubb, og være en foretrukket 
klubb både for talenter som vil satse og for de som ønsker å spille 
tennis som en del av sosial trening. En slik bredde i satsningen krever 
god ledelse og nøye utvalgte trenere som er dedikerte, dyktige og 
profesjonelle. God rekruttering og riktig kompetanseutvikling for de 
ansatte vil være viktig her. Fornøyde medlemmer gir god 
omdømmebygging og potensiale til å øke medlemsmassen. 

Styremedlem:  Christer Lilleskare Olsen. På valg for to år. 

Snart Master i organisasjon og ledelse fra NTNU 
Utallige styreverv og lederverv i Høyre, og andre ideelle 
organsisasjoner og møtende varamedlem i et bompengeselskap. 
Toppkandidat til Vestland Fylke for Høyre og Sjef for Fjeldets Bataljon 
Ambisjoner for PTK 
Branding: når noen snakker om tennis i Bergen skal de tenke PTK og 
BTA 
Sikre livsløp til medlemmet er i PTK -fra ungt medlem til eldre medlem, 
ved å være observant på overgangsfasene som gjør at medlemmer 
slutter. 
 

Styremedlem:  Nils A. Grindheim. På valg for to år. 

Jeg arbeider med Safety og Security. Har hovedfag i strategi og 

økonomi. Lang fartstid og kompetanse fra Forsvaret innen team, 

prestasjoner (fysisk og psykisk). 

Ambisjoner for PTK.  

Skal være rom for både bredde og topp/ konkurranse. Styrke et trygt 

og godt miljø.  

Styremedlem:  Monica Mo. Ikke på valg. 



Styremedlem:  Ole Martin Skilleås. Ikke på valg. 

Valgkomiteen sin innstilling til kontrollkomite i Paradis Tennisklubb er: 

Trygve Matre 

Sergei Tyvenko 

Jeg jobber som drivstoff megler i Bergen Bunkers AS. 
  
Målet for PTK : å bli best tennisklubb i Bergen. 
 

Leder velges for et år. Styremedlemmer og varamedlem velges for to år. Medlemmer i 

valgkomiteen velges for et år, etter innstilling fra styret. Medlemmer i kontrollkomiteen 

velges for et år av årsmøtet. 

 

Vennlig hilsen 

Jon Sigurd Lundestad. Leder i valgkomiteen Paradis Tennisklubb. 


