
 

VALGKOMITEENS FORSLAG TIL STYREMEDLEMMER NORSTELLA 2019 

I følge NorStellas vedtekter § 7, skal valgkomiteen fremme forslag til nye medlemmer. Forslaget skal 

fremsettes for Deltagerforum. I følge vedtektene skal «Styremedlemmene velges for 2 år om gangen. 

Gjenvalg kan finne sted. Styret skal ha så bred sammensetning som mulig og bestå av representanter 

for deltakerne som er registrert i stiftelsen, kfr. §10».  

Styret består i dag av: 

• Jon Arve Risan, KMI Consulting (styreleder) (2 år)  

• Trond Hovland, ITS Norway (nestleder) (2 år) 

• Rolf Lysfjord, EdiSys (1 år) 

• Karen Årseth, KGH Customs (1 år) 

• Nils Inge Brurberg, Bits AS (2 år) 

• Trygve Skibeli, Miles (2 år)  

• Lise Arvesen, Virre-vapp (2 år) 
 
Valgkomiteen har fått opplyst at Styret ønsket å erstatte Karen Årseth med nytt kvinnelig 

styremedlem fra offentlig sektor, mens Rolf Lysfjord er villig til å ta gjenvalg for 2 år. Det innebærer 

at to av styremedlemmene er på valg: Rolf Lysfjord og Karen Årseth. 

Etter flere samtaler med styreleder har Valgkomiteen kommet frem til følgende innstilling: 
 

• Rolf Lysfjord, EdiSys innstilles til gjenvalg for 2 år. 
 

• Den ledige styreplassen etter Karen Årseth, KGH Customs blir stående ledig. 
 
Begrunnelse: Valgkomiteen er av den oppfatning at de kriterier for profil (kompetanse og relasjoner), 
samt beskrivelse av arbeidsoppgaver, som er presentert for Valgkomiteen, er uklare og lite velegnet 
for Valgkomiteen til å tilnærme seg aktuelle kandidater. Til tross for flere samtaler om dette, har en 
ikke kommet frem til kriterier som Valgkomiteen mener de kan arbeide etter for å finne nytt 
styremedlem. 
 
Valgkomiteen oppfordrer derfor Styret til, i forhold til neste års valg,  å arbeide med klarere kriterier i 
forhold til valgt strategi, som grunnlag for rekuttering av nye styremedlemmer. 
 
At Styret for 2019/2020 da vil ha kun 6 styremedlemmer, innebærer ikke noe problem i forhold til 
Vedtektene. Vedtektene sier at Styret skal bestå av inntil 7 medlemmer. Ved stemmelikhet i saker 
som styret drøfter, har styreleder dobbeltstemme, så et Styre på 6 medlemmer representerer derfor 
heller ikke noen praktisk hindring i styrets arbeid.  
 
Styreleder har også gjort Valgkomiteen oppmerksom på at mange av styremedlemmene neste år står 
på valg, og at det er viktig å sikre en god balanse mellom fornyelse og kontinuitet, og bedt om 
Valgkomiteens syn på dette. Valgkomiteen har svart at dette ikke er Valgkomiteens oppgave, men 
opp til Styret å diskutere. 
 



Vi gjør oppmerksom på at Vedtektene sier at «Nytt styre vedtas av det sittende styret på bakgrunn av 

innstilling fra valgkomitéen». Dette innebærer at valgkomiteens forslag fremmes for Deltagerforum 

for kommentar, for så å bli oversendt avtroppende styre for valg av nytt styre. Styreleder, og 

eventuelt nestleder, blir valgt av det nye styret blant de valgte styremedlemmene på det første 

konstituerende styremøte.  
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