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Valg av styre

Valgkomitéen i DNT Sør, Årsmøtet 2019, Valg av styre
Følgende styremedlemmer er på valg:
Styremedlem

Tone Avdal

1. varamedlem

Tom Bredesen

Nestleder i Styret, Nina Reinhardt, har vært medlem i 8 år og er etter vedtektene ikke valgbar for en ny
periode
Styremedlem Tone Lise Avdal ønsket ikke gjenvalg
2. varamedlem, Lena Dahl, flytter til Tromsø.
Valgkomitéen har vært i dialog med daglig leder og styreleder. De er tilfreds med hvordan styret fungerer.
Arild Syvertsen er forespurt om å bli nestleder i DNT Sør etter Nina Reinhardt og han har takket ja.
Første varamedlem Tom Bredesen er blitt forespurt om å være styremedlem og han har takket ja.
Situasjonen er at tre kvinner går ut av styret av forskjellige grunner.
Valgkomitéen anbefaler følgende nye medlemmer:
Sissel Strickert, styremedlem
Olivia Forgard, 1. varamedlem
Ingebjørg Borgemyr, 2. varamedlem
Alle tre er blitt intervjuet av medlemmer av valgkomiteen og det er tre personer som med sin kompetanse
kan bidra til at vi fortsatt kan ha et godt styre i DNT Sør. I sum har vi tre personer som er meget engasjert i
friluftsliv.
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I tillegg til helsefaglig kompetanse har Olivia tilhørighet til fjellområdene. Hun er oppvokst i Åseral.
Sissel er sterk på strategi, prosjektledelse og innovasjon.
Ingebjørg har en solid økonomisk kompetanse og oversikt over og kontakt med aktuelle
finansieringsmuligheter.
Vedlagt følger deres formulerte motivasjon for et styreverv samt CV.
Valgkomitéen takker Nina Reinhardt, Lena Dahl og Tone Avdal for sin innsats i styret.
Det er praksis at varamedlemmene møter på alle styremøter og har tale og forslagsrett.
Valgkomitéens enstemmige forslag til styre for DNT Sør blir som følger:
Jan Willy Føreland

Styreleder, ikke på valg

(2014-2020)

Geir Øvrevik

Styremedlem, Ikke på valg

(2018-2020)

Arild Syvertsen, nestleder

Styremedlem, ikke på valg

(2014-2020)

Tom Bredesen

Styremedlem, på valg

(2015-2021)

Sissel Strickert

Styremedlem, på valg

(2019-2021)

Olivia Forgard

1. varamedlem, på valg

(2019-2021)

Ingebjørg Borgemyr

2. varamedlem, på valg

(2019-2021)

Jostein Austvik (Sign)

Ivar Mjåland (Sign)

Lena Verdal Vittali (Sign)

Erling Valvik
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Fra Sissel Strickert:
Hei Ivar,
Takk for praten nå i kveld. Under er litt om meg og min motivasjon.
Jeg må si jeg ble veldig glad du tok kontakt og jeg ble forespurt om å stå på listen ved valg til styret i DNT Sør.
Jeg har ulike innganger til DNT og DNT Sør, men først og fremst gjennom friluftsliv. Jeg har vært medlem i
DNT mer eller mindre siden ungdomsårene. For noen år tilbake tok jeg initiativ til å etablere
Trilleturer/nærtur med barnevogn i Kristiansand i regi av DNT Sør. Jeg var turleder for dette opplegget et års
tid mens jeg var hjemmeværende. Jeg har beskrevet nærturer rundt Kristiansand Øst og fått Kvikk Lunch i
gave fra DNT Sør. Turene ligger på ut.no. Jeg har en årrekke invitert folk til fjells – lange, seige turer over
2000moh, noen isbreer, sommer og vinterturer, pulk og bæremeis, korte turer i skogen med bål eller primus,
den tørre sommeren i fjor med thermos for å unngå brannfare, jeg har lånt bort utstyr til folk uten slikt og er
alltid godt beredt mot vær og vind. Jeg bare digger utelivet i stort og smått.
Min motivasjon for å stå på listen til valg
DNT er en solid organisasjon med lange tradisjoner og som fastholder noe av det norskeste ved
vår kulturarv her på berget. Samtidig er DNT en viktig bidragsyter og «debattant» i aktuelle saker om
bl.a kraftutbygging og forvaltning av våre naturressurser.
DNT Sør har både muligheter og utfordringer knyttet til den geografien som vi er prisgitt på
tuppen av Norge og opp mot Hardangervidda. Det rommer mange opplevelser fra kysten, via skog
og hei, gjennom daler og opp på fjellene. Fra den folkerike kyststripa til utfartsstedene opp mot
fjellene.
Jeg er en "bygger". Og jeg bygger godt i tverrfaglig team, er komfortabel med
usikkerhetsfaktorer og trives i en rolle som utvikler. Jeg har tro på organisasjoner som lever
innovativt og hvor innovasjon er integrert i alle prosesser. Endring skjer kontinuerlig, og noen ganger
gjennom disruptive innovasjoner som utfordrer og transformerer måten å tenke, drive og utvikle
tjenester og prosesser på. I dette landskapet befinner jeg meg med min erfaring og kompetanse.
Min kompetanse
Jeg er i dag Strategisk rådgiver i forskningsorganisasjonen NORCE (tidligere Agderforskning). Jeg har arbeidet
i Agderforskning i nær 9 år før vi i høst fusjonerte inn i NORCE sammen med flere andre
forskningsinstitusjoner. For NORCE er jeg styremedlem i Agdering, et kompetansenettverk for et 40-talls
bedrifter og organisasjoner i Agder. Jeg har vært styremedlem i flere borettslag, og har i en håndfull runder
tatt min del av Foreldrearbeidsutvalg (FAU, SU) i barnehage og skole. Jeg har deltatt på
lederutviklingsprogrammet SUMMIT i regi av NHO Agder med fokus på å frem regionale ledertalenter. Jeg
har kurs i HMS opplæring for arbeidsgivere etter AML §3-5 fra Abelia. Jeg har de siste årene tatt flere kurs på
Master og Phd-nivå ved Universitetet i Agder. Av utdanning har jeg en bachelor i kommunikasjon (BA) og
Master i Innovasjon sammen med bred næringslivserfaring fra flere selskaper og breddeerfaring fra ulike
roller i forskningsinstitutt.
Hvem er jeg?
Av personlige egenskaper er jeg strategisk og arbeider strukturert, jeg oppleves ofte som entusiastisk i
organisasjonen og er endringsorientert - muligens endringsoptimist. Jeg evner å ha et overordnet perspektiv,
samtidig som jeg arbeider operativt. Mine kolleger opplever meg som positiv, samlende og besluttsom.
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Personlig motiveres jeg av møter med mennesker og dynamiske miljøer. Det gir nye impulser og utfordrer
faste mønstre. Jeg er en pådriver for å samle organisasjonen til sosiale kulturbyggende arrangementer. Jeg
er 44 år (1974), har 3 barn, bosatt i Kristiansand - for alltid Hedmarking. ;)
Referanser oppgis på forespørsel. CV er vedlagt for ordens skyld (riktignok på engelsk - slik er det i min
jobbhverdag).
Om jeg nå skulle få muligheter vil jeg ha høye ambisjoner på vegne av DNT Sør, mine kolleger i styret og meg
selv som styremedlem. Det vil være med ydmykhet for det tradisjonsrike DNT og med visshet om at endring
også må til at jeg vil gå inn i det nye styret dersom muligheten skulle komme til meg.

Beste hilsen Sissel

-Med vennlig hilsen
Sissel Strickert
Kristiansand, 26. februar 2019

SISSEL STRICKERT
NORCE – Norwegian Research Centre AS
Universitetsveien 19

M: +47 992 97 689
E-mail: sstr@norceresearch.no

4630 Kristiansand S
NORWAY

BIO
STRICKERT, Sissel (07.05.74) is Strategy Advisor and researcher at NORCE. She holds a Master of Arts in Society, Science
and Technology in Europe from the University of Oslo and a bachelor’s degree in Communication from the Norwegian
School of Management BI – School of Marketing.
Prior to joining NORCE, Sissel worked in Norwegian IT and telecom sector for nearly 9 years. Sissel has a trance
disciplinary background with knowledge of technology combined with formal knowledge of social sciences and
experience in communication. She holds broad experience in communication, strategic planning and project
management.
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Work Experice
Strategy advisor, NORCE (2019- )
Head of Administration- and communication, Agderforskning (2017-2018) (Merger with NORCE in 2018)
Head of Organisation and development, Agderforskning (2015-2016)
Senior Project Manager/ Researcher, Agderforskning (2013-)
Project Manager / Researcher, Agderforskning (2010-2012)
Analyst, Agderforskning (2010)
Senior consultant, Telenor Nordic (2006-2008)
Personal Assistant for Vice President, Telenor Nordic (2005-2006)
Marketing consultant, Telenor Internett (2001-2003)
Marketing consultant, M2S AS (2000-2001)
Marketing assistant, Netfact Medbye Markedsanalyse (1998-1999)

EDUCATION
Master of Arts in Science, Society and Technology in Europe (ESST), (2008-2009)
Master thesis: Politics in the making. From national green taxes to a global clearing-house. University of Oslo.
Supervisor: Prof. Kristin Aasdal.
Bachelor of Marketing in Marketing, Information and Public Relations (1996-1999). BI – Norwegian School of
Management BI – School of Marketing.

Single courses;
Innovation management and entrepreneurship (2017), University of Agder
Method, (2017), University of Agder
Philosophy of Science ant ethics, (2016), University of Agder
Information knowledge, (1994-1995), Høgskolen på Lillehammer

Publications
BOOK CHAPTERS
Strickert, S. (2017) Regional knowledge infrastructure In: Johnsen H. C. G., Hauge E. S.,
Magnussen M-L. and Ennals, R. (eds) “Applied social science research in the regional knowledge system:
Balancing validity, meaning and convenience”. Abingdon: Routledge.
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REPORTS
Hans Chr. Garmann Johnsen, Helmersen, M., Strickert, S. og Vangstad, A. (2017) «Bedre balanse mellom tilbud og
etterspørsel etter kompetanse i regionale arbeidsmarkeder»; Agderforskning prosjektrapport 8/2017.
Sissel Strickert, Rypestøl, J. O. og Kyllingstad, N. (2016) «Omstilling Agder – en gjennomgang av gründertiltaket
Veksthuset i en ekstraordinær tid»; Agderforskning prosjektrapport 8/2016.
Bram Timmermans, Strickert, S. and Wallevik, K. (2016) «Automatization and re-industrialization – a zero-point
analysis of robotization of industrial sectors in Agder”; Agderforskning Prosjektrapport 3/2016.

MA THESIS
Strickert, Sissel (2009): Politics in the making. From national green taxes to a global clearing-house.
University of Oslo.

Project Experience
EURIPER: EU Regional and innovation policies and peripheral regions (2018-2019 – ongoing). The project
aims at promoting the policy debate with the academic world through the discussion and reflection of the EU
regional and innovation policies implemented during the European integration process, with a particular focus
on their impact on the innovation capacity and performance of less developed regions. Project
owmer/management; University of Santiago de Compostela, Spain.
Regional kompetansestrategi Agder: Bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i regionale
arbeidsmarkeder (2017), Aust-Agder ogVest-Agder fylkeskommune.
Omstilling Agder – en gjennomgang av grùndertiltaket Veksthuset (2016-2017). Finansiert av Innoventus Sør.
Smart Spesialisering analyse av Agderregionen (2016), finansiert av Aust-Agder ogVest-Agder
fylkeskommune.
VRI Agder – Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) (2014-2017). Prosjektleder og
delprosjektleder. Finansiert av Norges Forskningsråd, Aust- og Vest-Agder fylkeskommune, Sørlandets
Kompetansefond, Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, Innovasjon Norge.
VRI Agder – Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) (2011-2013), Prosjektleder. Finansiert av
Norges Forskningsråd, Aust- og Vest-Agder fylkeskommune, Sørlandets Kompetansefond, Aust-Agder
utviklings- og kompetansefond, Innovasjon Norge.
Automatization and re-industrialization – a zero-point analysis of robotization of industrial sectors in Agder.
Prosjektleder. Finansiert av indistriklyngene på Sørlandet (NCE Eyde, GCE NODE, Digin, Sørlandsporten
Teknologinettverk, Lister Alliansen, prosjektene; Future Robotics og Re-industrialisering).
Bedriftsrådgiver for medlemsbedriftene i reise- og opplevelsesnæringen i klyngenettverket USUS (2013).
Finanisert av Arena USUS.
Optimization of electrical energy production in offshore installations – Brukerstyrt innovasjonsprosjekt (BIP)
(2010-2011). Administrativ prosjektleder. Finansiert av Norges Forskningsråd gjennom PETROMAXprogrammet.
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Languages
Norwegian, English – fluent written and oral.
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Frå Olivia Forgard
Jonas Lie gate 50
9009 Tromsø
DNT Sør
Postboks 633,
4665 Kristiansand S
Etter oppfordring søkjer eg med dette på vervet som styremedlem i DNT Sør.
Mitt navn er Olivia Forgard. Eg er 27 år gammel, og kjem opprinnelig frå Åseral kommune.
Dei siste fire åra har eg for det meste budd, og jobba som sjukepleiar på UNN i Tromsø. Eg har også
i denne perioden hatt eit halvår med ski på føtene i både Canada, Frankrike og Finnmark.
Litt meir om meg; eg har altså vakse opp på ein gard i Kyrkjebygd i Åseral kommune. Frå eg var
liten har mykje av fritida gått til å vere ute i naturen og friluftsliv i ulik grad.
DNTs hytter i området Setesdal vesthei er eg kjent med. Min interesse og lidenskap for friluftsliv er
etter åra mine i Tromsø blitt ytterligere styrka, med mange fine eventyr og gode minner. Likevel er ei
av årsakene til at eg no vil flytte tilbake til Åseral, moglegheita til å bli endå betre kjent med mitt
opprinnelige nærmiljø, kulturen, historie og tradisjonar i fjell og bygd. Tradisjonar som blandt anna
innebærer DNT, då Åserals natur har våre ei attraksjon for turistar i mange år.
Mykje av ei god folkehelse, trur eg, ligg i naturen. Om det er trening, jakt, små utfluktar, store
utfluktar – poenget er at mykje framleis kan gjerast der ein sjølv bur ved å tilrettelegge, synligjere,
opplyse og inspirere. Ved å sjå moglegheita av sitt eige nærmiljø, og forstå kor enkelt det egentlig er,
vil ein kunne styrke folkehelsa til både gamal og ung. Det og skape eit godt billete av DNT, og kva
dei står for, men og å vere åpen, fleksibel og lyttande til menneska som bur i «DNT kommunene» er
viktig. Dette er ting eg i høg grad kan bidra med- og som eg kjenner stor interesse for. Håper å høyre
frå dykk !
Mvh Olivia Forgard
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CV - Olivia Forgard
Adresse: Jonas Lies gate 50,9009 Tromsø
Telefon: 97979984
E-post: Liva91@hotmail.com
Født: 13.11.1991.
Sivilstand: Ugift

Arbeidserfaring:
oktober 2018- mai 2019 Sjukepleiar ved gastrokirurgisk avdeling, UNN Tromsø.
Juni 2018-September 2018 Sommerjobb ved Litlos turisthytte.
2015- 2017 Sjukepleiar ved gastrokirurgisk avdeling, Unn Tromsø.
2013 -2015 Sjukepleiar ved Straitunet omsorgssenter, Kristiansand kommune.

Utdanning:
2010-2013 UiA Bachelor sykepleie

2009-2010 Setesdal vgs.påbygging til generell studiekompetanse
2007-2009 Byremo vgs.Helse og sosialfag

Kurs:
2017-2019 Frivillig ved norsk folkehjelps skredgruppe.
2018 Halvårskurset Ski og skred, ved Alta folkehøgskule.
2018 Advanced Avalanche course, AST2 ved Yamnuska, Canada.
2015 Førstehjelpskurs utenfor allfarvei, Røde Kors Tromsø.

Verv:
2013-2017 Tillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund

Interesser:
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Padling, klatring, ski, løping, lese, samvær med familie og venner.

Referanser:
Tidligere avdelingssykepleier Lotte Lindstrøm Eliassen, tlf:77626639. E-mail:
lotte.linstrom.eliassen@unn.no
Eier og daglig leder ved TrollAktiv Tim Davis, Evje og Hornnes kommune.Tlf:91616969. E-mail:
tim@trollaktiv.no 0
Bestyrer ved Litlos turisthytte Jarle Viskjer, Odda kommune. Tlf: 41661636. Email:juklavass@hotmail.com

DNT Sør | org.nr. 970 082 883 | Tlf. 38 12 07 50 | Gyldenløves gate 2B | Pb. 633, 4665 Kristiansand |
mail.dntsor@dnt.no | www.dntsor.no

Naturopplevelser for livet

Fra Ingebjørg Borgemyr:
Min motivasjon for å stille som kandidat kan utdypes med at:
-

-

-

-

-

Jeg ble medlem i DNT som ung voksen, hadde et lite opphold for deretter å tegne
familiemedlemskap etter vi hadde fått barn. Vi har vært litt aktive i Barnas Turlag i Lillesand.
Jeg har et langt og sterkt forhold til øvre Setesdal, og spesielt Hovden, siden min bestefar
bygde hytte der i 1968. Vi feiret 50 års jubileum for hytta i fjor. Hytta brukes både sommer
og vinter, og har vært vår base for kortere turer i området.
Jeg har vært på flere av DNT Sørs hytter, men har liten tradisjon for «hytte-til-hytte» turer.
Som familie har vi diskutert å utforske mer av Norges natur gjennom å bruke hyttenettet til
DNT, men vi har foreløpig ventet på at minstemann skal utvide radiusen litt mer. Frem til nå
har vi øvd oss på kortere turer og overnatting i telt. Nærturer har vist seg å gjøre terskelen inn
i friluftslivet enklere for oss.
Begge våre barn har funnet seg til rette i speideren, og jeg har engasjert meg i Lillesand
Speidergruppe. Først som kasserer, deretter inn i styret og til slutt også som leder i
Bevergruppa (1. og 2. klasse). Speideren har mye til felles med DNT. Jeg tror dette kan bli en
nyttig erfaring ved et eventuelt styreverv i DNT.
Jeg er et utpreget tur-menneske, som elsker bål og matlaging på bål.
I oppveksten har familien alltid gått på tur og vært mye på ski i fjellet (langrenn, slalom,
telemark-kjøring og noen spede forsøk på snowborard Jeg hadde også en lang periode hvor
jeg dykket mye, var med på å starte en dykkerklubb og kjørte dykkerbåt for turer med
klubben. I Lillesand har vi kjøpt to kajakker, og har fine padlemuligheter rett nedenfor huset.
Gjennom mitt arbeid i Cultiva og Sørlandets Kompetansefond har jeg fått et stadig sterkere
samfunnsengasjement. Frivillig sektor er svært viktig i vårt samfunn. Det kommer til å bli
mer fokus på kvalitet og profesjonalisering, og det vil bli en utfordring for alle organisasjoner
basert på frivillighet. Jeg tror jeg har erfaringer som kan bidra til å bygge og videreutvikle
strukturer og få ting til å fungere.
Jeg tror at friluftsliv og natur har positiv effekt på folkehelse og levekår.

Jeg takker for tilliten ved å bli spurt, og håper å få høre fra dere igjen.
Med vennlig hilsen Ingebjørg Borgemyr
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KOMPETANSE

MOTIVASJON

Økonomi- og samfunnsforståelse. Analytiske
egenskaper, strukturert og god skriftlig
fremstillingsevne. Nettverk innen kunst, kultur,
levekår og pengeutdelende organisasjoner.

Jeg ønsker å stille som kandidat til
styreverv i DNT Sør fordi jeg har lyst
til å bidra til å gjøre samfunnet vårt
til et bedre sted for alle! Frivillig
sektor gjør utrolig mye bra. Min
interesse for natur og friluftsliv
krysset med en arbeidshverdag
innen kunst, kultur, kompetanse og
levekår gjør det enkelt å
identifisere seg med DNTs visjoner
og aktiviteter.

ERFARING
Kontorleder/prosjektrådgiver | Cultiva og
Sørlandets Kompetansefond | 01.08.03–>
Kapitalforvaltning, administrasjon, styresekretær,
prosjektvurderinger, -oppfølging og -kontroll.
Deltar på alle styremøter.
Revisor | AmedA Agder, Revisjonsfirma Aage P.
Danielsen | 01.08.99-31.07.03
Oppdragsansvarlig revisor. Samarbeidsavtale
med Arthur Andersen.

iborgemyr@
icloud.com

Lilleheia 14
4790 Lillesand

Revisor | Revisjonsfirma Olav Flateland |
01.08.94-31.07.99
Revisormedarbeider.

UTDANNING
Høyrere revisorstudium | 1999 | NHH
Akademisk studium på masternivå som dekker
utdanningskravet for å bli statsautorisert revisor.
Autorisasjon som statsautorisert revisor i 2001.

Født: 18.04.72

Økonomisk/administrativt studium | 1993 | HiA
Toårig økonomisk-administrativt studium på
høyskolenivå.

Samboer med
Håkon (46) og
våre to barn
Vera (10) og
Olav (7)

ERFARING SOM
FRIVILLIG ELLER
LEDER
•

Styremedlem, kasserer og
leder i Lillesand
Speidergruppe

•

Styremedlem i Natvigheia
Barnehage SA

Revisorstudium | 1994 | HiA
Ettårig påbygningsstudium på høyskolenivå.
Autorisasjon som registrert revisor i 1997.

917 170 95

•

Diverse foreldreutvalg,
samarbeidsutvalg mm. i
barnehage/skolesammenheng
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