
Til Årsmøtet i Trondhjems Turistforening 2018 
 
Valgkomiteens innstilling: 
  
Valgkomitéen har i år bestått av Bente Skorge, Kari Hallan og Tom-Ivar Bern. 
  
I 2018 har styreleder Lillian Fjerdingen og medlem av rådet Jan Hofstad nådd sin maksimale 
funksjonstid. 
Valgkomitéens oppdrag har derfor i år bestått av å finne kandidat til ny styreleder og nytt medlem 
rådet, samt å vurdere øvrige kandidater som er på valg. 
  
Valgkomitéen har derfor brukt en god del tid på å drøfte TTs situasjon og utfordringer fremover, for 
slik å danne seg et bilde av hvilke krav som bør stilles til en kandidat til styreledervervet, til 
sammensetningen av styret og til sammensetningen av rådet. 
  
Valgkomitéen ba i oktober om forslag til styreleder og styremedlemmer fra TTs medlemmer og 
underavdelinger. Dette for å gi medlemmer og underavdelinger anledning til å vurdere egne forslag 
til kandidater. Og å gi valgkomitéen tid til å vurdere de innkomne forslagene. 
  
I tillegg startet vi 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 
fokusere på de overordnede beslutningene, og delegerer det operative arbeidet til administrasjonen. 
  
Valgkomitéen har også hatt et møte i fellesskap med styreleder Lillian Fjerdingen og daglig leder 
Frode Bergrem. Vi har også hatt møter med kandidatene til styreleder, dels for avklaring av 
kandidaturene, dels for å avklare kandidatenes innstillinger og visjoner for TT fremover. Vi har også 
hatt et møte med en av kandidatene til styremedlem. 
  
I løpet av arbeidsperioden ble det tidlig klart at valgkomitéen var i den situasjonen at de hadde flere 
gode kandidater til styreleder. En av samtalene konkluderte med at foreslått kandidat ba om å ikke 
bli realitetsvurdert, dette utfra andre forpliktelser vedkommende ikke kunne trekke seg fra. 
Valgkomitéen måtte allikevel til slutt foreta en avveining mellom to svært gode kandidater, som 
begge ville fungert godt som styreleder. 
  
Etter en totalvurdering av de krav og forventninger som valgkomitéen mener en bør legge til en 
styrelederkandidat, sammensetningen av styret og rådet, kommet fram til følgende forslag til 
Årsmøtet: 
  

 Som ny styreleder for perioden 2018 til 2020 foreslås Kjell Fordal (en kort presentasjon følger 
nedenfor) 

 

 Synnøve Farstad foreslås gjenvalgt som styremedlem 

 Jorunn Husby foreslås gjenvalgt som styremedlem 

 May Elin Vatten Kristiansen foreslås gjenvalgt som styremedlem 

 Som nytt styremedlem foreslås Roger Monsø (en kort presentasjon følger nedenfor). 
 

 Jonas Holme foreslås gjenvalgt som medlem av rådet 

 Sissel Wedervang Mathiesen foreslås gjenvalgt som medlem av rådet 

 Kari Hallan foreslås gjenvalgt som medlem av rådet 

 Som nytt medlem av rådet foreslås Reidun Okkenhaug (en kort presentasjon følger nedenfor) 



 

 Som kontrollkomité foreslås gjenvalg på både Arent M Henriksen og Jarle Malvik 
  
Valgkomitéen har avsluttet sitt arbeid med å informere de øvrige foreslåtte kandidatene om sine 
konklusjoner. 
  
Trondheim 9. mars 2018 
  
Bente Skorge    Kari Hallan        Tom-Ivar Bern 
  
  
Kjell Fordal 
Kjell er Konserndirektør konsernfinans i SpareBank1 SMN. Kjell arbeider som styreleder og 
styremedlem i en rekke bedriftsstyrer. 
  
Kjell er en ivrig bruker av TTs stier og ruter, og har arbeidet i TTs styre siden 2012. 
  
Kjell er tydelig motivert til å ta på seg vervet som styreleder i Trondhjems Turistforening. 
  
Roger Monsø 
Roger er adm.dir i selskapet Rupro AS som driver sin virksomhet i Meldal. Roger har vært medlem av 
DNT siden han var 17 år, primært som bruker av stinettet og enkelte overnattinger på hyttene. Roger 
er aktiv jeger og er ivrig hundemann. Han er i tillegg miljøforkjemper og hyttemann.  
  
Roger har i tillegg solid økonomisk innsikt og erfaring fra strategisk arbeid i bedrifter. Han har 
arbeidet i ulike styrer siden 1993. Han er medeier og arbeider i styret for Rupro, og arbeider også i 
styret for Gjensidige Orkla. 
  
Roger er sterkt motivert for å ta på seg vervet som styremedlem i Trondhjems Turistforening. 
  
Reidun Okkenhaug 
Reidun mottok Reinrosa med gull Eikekrans i 2008 for sitt arbeid for Trondhjems Turistforening. 
  
Reidun er sterkt motivert for å ta på seg vervet som medlem av rådet i Trondhjems Turistforening. 

 


