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Valgkomitéens innstilling til årsmøtet 2022 

 Valg av medlemmer til styret  

1. Valg av leder  

Terje Gundhus sin periode som leder går ut nå. Valgkomitéen har forespurt han om han er villig til å 

stille som kandidat til posisjonen som leder for en ny periode på to år. Han har sagt seg villig til dette.  

Valgkomitéen innstiller Terje Gundhus som leder for en periode på to år.  

2. Valg av styremedlem  

Hanne Augland sin periode som styremedlem går ut nå. Valgkomitéen har forespurt henne om hun 

er villig til å stille som kandidat til posisjonen som styremedlem for en ny periode på to år. Hun har 

sagt seg villig til dette.  

Valgkomitéen innstiller Hanne Augland som styremedlem for en periode på to år. 

 3. Valg av styremedlem  

Jon Arne Løkke sin periode som styremedlem går ut nå. Valgkomitéen har forespurt ham om han er 

villig til å stille som kandidat til posisjonen som styremedlem for en ny periode på to år. Han har sagt 

seg villig til dette.  

Valgkomitéen innstiller Jon Arne Løkke som styremedlem for en periode på to år.  

4. Valg av styremedlem  

Silje Haugland sin periode som styremedlem går ut nå. Valgkomitéen har forespurt henne om hun er 

villig til å stille som kandidat til posisjonen som styremedlem for en ny periode på to år. Silje 

Haugland har varslet at hun ikke ønsker å stille til gjenvalg.  Martin Myhre er forespurt om han er 

villig til å stille som kandidat til posisjonen som styremedlem for en periode på to år. Han har sagt seg 

villig til dette.  

Valgkomitéen innstiller Martin Myhre som styremedlem for en periode på to år.  

Øvrige valg: Valgkomité: Marit Skaret trer ut av valgkomitéen. Eva Lyholm Limi er forespurt, og hun 

har sagt seg villig til å gå inn i valgkomitéen for en periode på tre år. Eva Lyholm Limi innstilles som 

medlem av valgkomitéen for en periode på tre år. Bjørn André Torve går inn i sitt siste år i 

valgkomitéen og er dermed ny leder av komitéen.  
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