
Sak 11 - Valg av styre 

 

Valg av Den norske dataforenings hovedstyre 
Dataforeningens valgkomité har bestått av: 
• Morten Thorkildsen, tidligere leder av Sentralstyret 

• Cathrine Klouman, tidligere leder av Sentralstyret – Trukket seg 

• Ola Furu, tidligere nestleder i Sentralstyret – Trukket seg 
 

   Distriktsforeningene utpekte de øvrige 3 medlemmene av valgkomiteen ihht gjeldende vedtekter. 

• Terje Storvik, DND Midt-Nord 

• Cato Musæus, DND Sør-Øst 

• Bernt Louis Berge Søvik, DND Vest 

Valgkomiteens oppgave er: 
• Å innstille til valg av hovedstyre ihht vedtekter og valgreglement, vedtatt i november 2015 

• Å innstille til valg av valgkomite ihht vedtekter og valgreglement, vedtatt i november 2015 

• Å innstille til valg av ordfører/varaordfører for neste landsmøteperiode. 

Hovedstyret er sammensatt etter følgende prinsipper: 
• Styreleder. Styreleder kan ikke ha styreverv i en distriktsforening. Velges for inntil to år ad gangen. 

• I tillegg til leder velges ett til to styremedlemmer i kraft av nødvendig kompetanse og erfaring for at foreningen 
skal nå sine mål og ha en forsvarlig forretningsmessig drift. Disse kan ikke samtidig ha styreverv i en 
distriktsforening. Velges for to år ad gangen. 

• Tre styremedlemmer inngår i hovedstyret i kraft av å være leder for en distriktsforening. Disse utpekes årlig 
gjennom årsmøtene i distriktsforeningene. 

Kort om prosessen  
Valgkomiteens oppgave har vært enkel når det gjelder sammensetning av hovedstyret ettersom styremedlemmer på 
valg tar gjenvalg.  
 

Lederne for de 3 distriktsforeningene vil inngå i hovedstyret ihht vedtektene. Disse er valgt på distriktsforeningenes 
årsmøter. 

Styrets sammensetning vil fra og med landsmøtet i 2020 være: 
Terje Wold Styreleder På gjenvalg. Velges for 2 år  
Vibeke Mjaaland Nestleder På gjenvalg. Velges for 2 år  
Gisle Fauskanger Styremedlem Valgt for 2 år i 2019.  
Roger Schäffer Styremedlem –Leder DND Sør-Øst Utpekes for 1 år 
Eirik Thun Styremedlem – Medlem DND Midt-Nord Utpekes for 1 år 
Ingeborg Endresen Styremedlem – Leder DND Vest Utpekes for 1 år 

 

      
Terje Wold 
På gjenvalg 

Vibeke Mjaaland 
På gjenvalg 

Gisle Fauskanger 
1 år gjenstår 

Roger Schäffer 
Leder DND SØ 

Eirik Thun 
Medlem DND MN 

Ingeborg Endresen 
Leder DND V 
 

 


