
Sak 13 – Valgkomiteens innstilling for styret 2021 

 

Valg av styre 
Dataforeningens valgkomité har bestått av: 

• Morten Thorkildsen, tidligere leder av Sentralstyret 

• Truls Berg, tidligere leder av Sentralstyret  

• Tone Molyneux, faggruppen Softwaretesting i DND Sør-Øst 
 

   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 samt foreslåtte 
nye vedtekter 

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

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

Hovedstyret (Landsstyret) skal være sammensatt etter følgende prinsipper ifølge nye vedtekter: 

• Foreningen har et styre på 9-10 medlemmer. Styreleder velges særskilt ved skriftlig valg for inntil 2 år av 

gangen. Styreleder kan ikke ha andre styreverv i foreningen.  

• Personer med styreverv i en region velges for ett år av gangen. Styrets øvrige medlemmer velges for to år 

av gangen. 

• I tillegg til leder, velges 1-2 personer i kraft av nødvendig kompetanse og erfaring for at foreningen skal nå 
sine mål og ha en forsvarlig drift. Disse kan ikke samtidig ha styreverv i en region. 

• I tillegg velges en person i kraft av å være aktiv i et fagstyre blant regionenes fagstyrer. 

• Hvert regionstyre velger to representanter fra eget styre som inngår i Landsstyret. Fortrinnsvis bør 
regionstyrets leder være en av representantene fra regionstyret til Landsstyret. Ved forfall til 
landsstyremøter kan disse gi fullmakt til ett av regionens øvrige styremedlemmer som møter og 
stemmer på deres vegne. 

Styrets sammensetning vil fra og med landsmøtet i 2021 være: 

 

Terje Wold Styreleder - valgt for to år i 2020 
Gisle Fauskanger Styremedlem (ekstern) - velges for 1 år 

Ingvild Berlin Kalleberg Styremedlem (ekstern) - velges for 2 år 

Fiona Marie Ring Østensvig Styremedlem (fra faggruppe) – utpekes for 1 år 

Lars Kalfoss Leder DND Sør-Øst – utpekes for 1 år 
Eirik Kristiansen Leder DND Midt-Nord – utpekes for 1 år 

Tanja Milicevic Leder DND Vest – utpekes for 1 år 

 Styremedlem DND Sør-Øst – utpekes for 1 år på styremøte i 
DND Sør-Øst 3. mai 

Terje Storvik Styremedlem DND Midt-Nord – utpekes for 1 år 
Leon Eriksen Helgeland Styremedlem DND Vest – utpekes for 1 år 
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