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INNSTILLING FRA STFS VALGKOMITÉ TIL ÅRSMØTET 2018 
 

Valgkomiteens sammensetning 

Trygve Forgaard (leder), Ingeborg Søyland og Ove Jølbo. Daglig leder Preben Falck har 

fungert som valgkomiteens sekretær. 

 

Valgkomiteens arbeid 

Valgkomiteen startet sitt arbeid i desember 2017 og har avholdt to møter i tillegg til 

kommunikasjon per e-post og telefon.  

 

Gjennom annonse på foreningens hjemmeside og i nyhetsbrev til de medlemmer foreningen 

har e-postadresse til, har valgkomiteen bedt om forslag til kandidater til styre og råd.  Frist for 

forslag var 18. februar 2018. 

 

Valgkomiteen har mottatt en rekke forslag til styre- og rådsmedlemmer i tillegg til navn som 

valgkomiteen selv har arbeidet frem. Komiteen har i sitt arbeid gjennomført enkeltvise 

samtaler med alle styrets medlemmer. Hensikten med samtalene har blant annet vært å få 

styrets medlemmers oppfatning av hvordan styret fungerer, og om det totalt sett har 

nødvendig bredde i kompetanse..  

 

Valgkomiteen har i sitt arbeid lagt til grunn de retningslinjer som er fastsatt for komiteen og 

de signaler som er kommet fram gjennom samtaler med styrets medlemmer. 

 

Ved vurdering av aktuelle kandidater har valgkomiteen lagt til grunn de retningslinjer som er 

vedtatt for valgkomiteens arbeid, følgende skal vektlegges: 

1. Ved valg til styret og rådet skal det legges vekt på å få interesserte, dyktige og 

innsiktsfulle personer med kjennskap til turistforeningsarbeid.  

2. Valgkomiteen bør tilstrebe kontinuitet i styret og rådet og finne fram til kandidater 

med relevante kvalifikasjoner i forhold til foreningens behov. Videre er det ønskelig å 

ha med personer med et bredt kontaktnett. Kandidatene må være villig til å bruke 

tilstrekkelig tid til arbeid i styre/råd.  

3. Det bør tilstrebes rimelig geografisk fordeling.  

4. Det skal tilstrebes en rimelig fordeling mellom kvinner og menn.  

Innstillingen er enstemmig. Ved behandling av innstilling til valg til leder for rådet og til 

valgkomiteen har Trygve Forgaard fratrådt.  

 

Styret 

Styrets leder og nestleder velges for ett år av gangen. Nestleder velges blant ett av 

styremedlemmene, slik at vedkommende velges som styremedlem for 2 år, og årlig er på valg 

som nestleder. Styremedlemmer velges for 2 år, og varamedlemmer for ett år.  
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Styreleder har varslet at han ikke ønsker å ta gjenvalg. De øvrige styremedlemmer som er på 

valg har alle sagt seg villig til å ta gjenvalg, og kan etter retningslinjene velges på nytt.  

Styret har hatt følgende sammensetning i 2017: 

 

Per Hanasand Styreleder På valg årlig, tar ikke gjenvalg 

Trine Danielsen Nestleder Ikke på valg som styremedlem, på valg som 

nestleder 

Edward Prestholm Styremedlem Ikke på valg 

Arne Storhaug Styremedlem Ikke på valg 

Christian Alden Styremedlem På valg, tar gjenvalg 

Inger Karin Natlandsmyr Styremedlem På valg, tar gjenvalg 

Tove Sivertsen Styremedlem  Ikke på valg 

Lars Kristian Bjørheim  1. varamedlem På valg, tar gjenvalg 

Gunhild Holtet Eie 2. varamedlem På valg, tar gjenvalg 

Geir Olsen 3. varamedlem På valg, tar gjenvalg 

Axel Wirowski Ansattes 

representant 

Valgt blant de ansatte for to år, nyvalg i 

mars-april 2018  

 

Valgkomiteen innstiller på valg av Gunhild Holtet Eie som ny styreleder. Hun er utdannet 

sivilingeniør fra NTNU i Trondheim og har jobbet i Statoil siden 1992. Har de 10 siste årene 

hatt ulike lederstillinger innenfor HMS og Driftsteknologi, og har nå en kommersiell 

lederstilling innen selskapets gasstransport. Hun er gift og har 3 barn på 24, 22 og 18 år. 

Opprinnelig kommer hun fra Hamar og har alltid vært en flittig turgåer i fjellet sommer og 

vinter. Hun kom inn som varamedlem i styret i 2017, og har på kort tid rukket å engasjere seg 

sterkt i styret og i strategiutvalget.  

 

Forøvrig innstilles det på gjenvalg av nestleder og de styremedlemmene som er på valg.  

 

Til de den ledige plassen som styremedlem innstiller valgkomiteen Anne Woie. Hun er 

næringspolitisk leder i Næringsforeningen i Stavangerregionen, har hatt politiske verv i 

Randaberg (Ap) og ble i 2017 valgt inn i STFs råd. Hun vil gå ut av rådet dersom hun velges 

som styremedlem. 

 

Valgkomiteens innstilling: 

1. Gunhild Holtet Eie velges som styrets leder for ett år. 

2. Trine Danielsen velges som nestleder for ett år. 

3. Christian Alden velges som styremedlem for to år. 

4. Inger Karin Natlandsmyr velges som styremedlem for to år. 

5. Lars Kristian Bjørheim velges som 1. varamedlem for ett år. 

6. Geir Olsen velges som 2. varamedlem for ett år. 

7. Anne Woie velges som 3. varamedlem for ett år 

 

Styret vil etter dette bestå av følgende: 

Gunhild Holtet Eie Styreleder 

Trine Danielsen Nestleder 

Edward Prestholm Styremedlem 

Arne Storhaug Styremedlem 

Christian Alden Styremedlem 
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Inger Karin Natlandsmyr Styremedlem 

Tove Sivertsen Styremedlem  

Lars Kristian Bjørheim  1. varamedlem 

Geir Olsen 2. varamedlem 

Anne Woie 3. varamedlem 

Axel Wirowski (evt. ny etter 

nyvalg blant de ansatte) 

Ansattes representant 

 

 

Rådet 

Rådets medlemmer velges for 4 år av gangen. Rådets leder velges årlig. 

 

Rådet har i 2017 hatt følgende sammensetning, årstall for første valg er satt i parentes for 

hvert enkelt rådsmedlem: 

 

Trygve Forgaard (2016) Rådsleder Ikke på valg som rådsmedlem, på valg 

som rådsleder 

Åsmund Sirevåg (2004) Rådsmedlem Ikke på valg 

Geir Olav Håland (2009) Rådsmedlem Ikke på valg 

Randi Larsen Hestnes Birkeland 

(2011) 

Rådsmedlem Ikke på valg 

Gro Nesheim Bjørkvik (2011) Rådsmedlem Ikke på valg 

Ove Rødstøl (2010) Rådsmedlem På valg, tar gjenvalg 

Per Arne Lea (2010) Rådsmedlem På valg, tar gjenvalg 

Hans Kjetil Aas (2015) Rådsmedlem Ikke på valg 

Hallvard Bakka (2016) Rådsmedlem Ikke på valg 

Kjell Helle-Olsen (2017) Rådsmedlem Ikke på valg 

Haldis K Nilsen Rådsmedlem Ikke på valg 

Anne Woie Rådsmedlem Ikke på valg, trer ut av rådet dersom 

hun blir valgt til styremedlem. 

 

Valgkomiteens to medlemmer innstiller på valg av Trygve Forgaard som leder av rådet for ett 

år. Rådsmedlemmene som er på valg foreslås gjenvalgt. Videre innstilles det på valg av Gry 

Berit Lundal som nytt rådsmedlem. 

 

Geir Olav Håland var på valg som rådsmedlem i 2017, og var innstilt til gjenvalg. Ved en 

inkurie ble gjenvalg av ham ikke tatt med i vedtaket på årsmøtet i 2017. Dette foreslås nå 

reparert ved at han velges for 3 år. 

 

Valgkomiteens innstilling: 

1. Trygve Forgaard velges som rådets leder for ett år. 

2. Ove Rødstøl velges som rådsmedlem for fire år.  

3. Per Arne Lea velges som rådsmedlem for fire år.  

4. Gry Berit Lundal velges som rådsmedlem for fire år. 

5. Geir Olav Håland velges som rådsmedlem for tre år. 

 

Valgkomite: 
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Medlemmer av valgkomiteen velges for to år, og kan velges for inntil to perioder, til sammen 

fire år.  

 

Valgkomiteen har bestått av følgende, årstall for første valg til valgkomiteen er satt i parentes: 

   

Trygve Forgaard (2016) Leder På valg, tar gjenvalg. 

Ove Jølbo (2014) Medlem  På valg, kan ikke ta gjenvalg pga maks tid 

Ingeborg Søyland (2017) Medlem Ikke på valg 

 

Som nytt medlem av valgkomiteen innstilles  Kari Gro Johanson. 

 

Valgkomiteen konstituerer seg selv med valg av leder. 

 

Valgkomiteens innstilling: 

1. Trygve Forgaard velges som medlem av valgkomiteen for to år.  

2. Kari Gro Johansen velges som medlem av valgkomiteen for to år. 

 

* * * 

 

Gjennom komiteens forslag mener vi å opprettholde en godt sammensatt ledelse av Stavanger 

turistforening, med bred kompetanse og kjennskap til turistforeningens virksomhet, samt at 

hensynet til kontinuitet er ivaretatt. I denne vurderingen har valgkomiteen tatt hensyn til 

kjønn, geografi og kompetanse. 

 

 

    Stavanger/Forsand 14. mars 2018 

  

 

Trygve Forgaard  Ingeborg Søyland  Ove Jølbo  


