Til Årsmøtet i Trondhjems Turistforening 2020
Bakgrunn for valgkomiteens innstilling
Valgkomitéen har i år bestått av Lillian Fjerdingen, Kari Hallan og Tom-Ivar Bern.
Valgkomitéen har hatt telefonintervjuer med medlemmene av Rådet som er på valg, samt med Vigdis
Heimly, leder av Rådet. I 2020 har medlem av Rådet Torgeir Gunleiksrud nådd sin maksimale
funksjonstid. I tillegg ønsker ikke Tom-Ivar Bern å stille til gjenvalg i Rådet. Valgkomitéens oppdrag
har derfor i år bestått av å finne kandidater til to nye medlemmer av Rådet, samt å vurdere øvrige
kandidater som er på valg.
Valgkomitéen har også i år hatt en intervjurunde med samtlige styremedlemmer for å få et inntrykk
av arbeidet i styret. Intervjuene med styremedlemmer har vært gjennomført via telefon. Intervjuene
bekreftet en observasjon fra tidligere: at styret fungerer godt, at styret er godt sammensatt, og at
styret greier å sette søkelys på de overordnede beslutningene, og delegerer det operative arbeidet til
administrasjonen. For de medlemmene av styret som er på valg, har vi også avklart om de stiller til
gjenvalg.
Valgkomitéen har hatt et møte med styreleder Kjell Fordal for å få hans vurdering av arbeidet i styret,
visjonene for det videre arbeidet og for å avklare om han stiller til gjenvalg.
I løpet av arbeidsperioden har valgkomitéen også innhentet vurderinger og innspill fra daglig leder
Frode Støre Bergrem.
I løpet av arbeidsperioden ble det tidlig klart at valgkomitéen var i den situasjonen at samtlige
medlemmer av styret som er på valg er villig til å stille til gjenvalg.
Valgkomiteen har hatt telefonsamtaler med medlemmene av Kontrollkomiteen, og begge stiller til
gjenvalg.

Valgkomiteens innstilling:
Etter en totalvurdering av de krav og forventninger som valgkomitéen mener en bør legge til en
styreleder, sammensetningen av styret, Rådet og kontrollkomitéen, kommet fram til følgende forslag
til Årsmøtet:
•

Som styreleder for perioden 2020 til 2022 foreslås gjenvalg av Kjell Fordal

•
•
•
•

Synnøve Farstad foreslås gjenvalgt som styremedlem
Jorunn Husby foreslås gjenvalgt som styremedlem
May Elin Vatten Kristiansen foreslås gjenvalgt som styremedlem
Roger Monsø foreslås gjenvalgt som styremedlem.

•
•
•
•

Anne Karin Braathen foreslås gjenvalgt som medlem av Rådet
Morten Wedege foreslås gjenvalgt som medlem av Rådet
Som nytt medlem av Rådet foreslås Hans Jørgen Berg (en kort presentasjon følger nedenfor)
Som nytt medlem av Rådet foreslås Eirik Einum (en kort presentasjon følger nedenfor)

•

Som kontrollkomité foreslås gjenvalg på både Arent M Henriksen og Tore Castberg

Valgkomitéen har avsluttet sitt arbeid ved å informere de foreslåtte kandidatene om sine
konklusjoner.
Eirik Einum har vært medlem av styret for TT i perioden 2007 – 2013, og var deretter medlem av
Rådet for perioden 2013 – 2016.
Hans Jørgen Berg har vært medlem av Byggekomitéen i perioden 2008 – 2011.
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