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Valgkomiteens arbeid  

Valgkomiteen har bestått av Berit Storvoll, Christine Myhre Bråthen og Linda Moholdt Nordgården. 
Komiteen har hatt ett møte, og ellers korrespondert via mail.  
 
Valgkomiteen har hatt som mål å imøtekomme styrets ønske om unge kandidater. I tillegg har vi i 
forsøkt å finne et utvalg både fra det offentlig og private. Kandidatene har forskjellig og nyttig 
kompetanse som vi mener et styre kan trenge.  
 
Vi startet med et utvalg på 8 kandidater, 5 av disse var positive og ønske å bidra inn i Novaprostyret. 
De som ikke har blitt innstilt, er meget gode styrekandidater til neste år. 
 
Når det gjelder valgkomiteen selv, er vårt forslag å få inn som ny rutine at en av de som trer ut av 
styret, blir foreslått som inn i valgkomiteen.  
 

Valgkomiteens forslag til nye styremedlemmer:   Periode 

Tone Reneflot Thoresen   1 år (gjenvalg) 

Ida Mathiesen Hatleberg  2 år (ny) 

   Harriet Slaaen    2 år (ny) 

   Tiril Beatrix Uglum    2 år (ny)    

   

Revisor:   Hanne Berit Ryen   1 år (gjenvalg) 

   Torill Huseby    1 år (gjenvalg) 

    

 

Valgkomiteen:  Anne Lise Rian    2 år (ny) 

 

 

 

 

 



Valgkomiteens forslag til nytt styre blir som følger: 

I henhold til vedtektene konstituerer styret seg selv. 

 

Tone Reneflot Thoresen   1 år (gjenvalg) 

Ellen Ørpen Aamodt   1 år (ikke på valg) 

Maria Rosenberg   1 år (ikke på valg) 

May Janne Botha Pedersen  1 år (ikke på valg) 

Ida Mathiesen Hatleberg  2 år (ny) 

Harriet Slaaen    2 år (ny) 

Tiril Beatrix Uglum    2 år (ny) 

 

 

Revisor:   Hanne Berit Ryen   1 år (gjenvalg) 

   Torill Huseby    1 år (gjenvalg)  

 

Valgkomiteen:  Linda Moholdt Nordgården  1år (ikke på valg) 

   Christine Myhre Bråthen  1 år (ikke på valg) 

Anne Lise Rian    2 år (ny) 

 

 

Valgkomiteen takker alle kandidatene for positivitet og velvilligheten, og ønsker lykke til. 

 

Linda Moholdt Nordgården (sign) 

Christine Myhre Bråten (sign) 

Berit Storvoll (sign) 

 

 

 

 


