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Valg av Landsstyre  
 

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 – leder av valgkomiteen 

Cato Musæus, DND Sør-Øst 

Bernt Louis Berge Søvik, DND Vest 

 

Valgkomiteens oppgave er: 

• Å innstille til valg av Landsstyret ihht vedtekter og valgreglement, vedtatt 29. april 2021 

• Å innstille til valg av valgkomite ihht vedtekter og valgreglement, vedtatt 29. april 2021 

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

 

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. 

• 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. 

 

Nåværende styreleder Terje Wold har sittet som leder for styret i 6 år og foreningen har i denne perioden både 

realisert sin største organisatoriske endring historisk, samt kommet seg helskinnet gjennom pandemien. 

Valgkomiteen har vurdert ulike ønskede egenskaper og profiler for ny leder og har konkludert med at dagens 

nestleder Ingvild Berlin Kalleberg er det beste valg for å videreføre og sluttføre den store endringen 

organisatorisk og strategisk. 

Følgende egenskaper er vektlagt: 

Ingvild kom inn som ny i landsstyret for ett år siden (våren 2021) og hun har fungert som nestleder i styret. Den 

nye organiseringen innebærer et større Landsstyre (10 medlemmer, derav 6 fra de 3 nye regionene) enn det 

tidligere Hovedstyret. Styret har fungert med eget AU og har hatt rådslaging mellom landsstyremøtene. Hun har 

således god erfaring med hva det å lede foreningen og styret innebærer. Hun har i perioden vært aktiv i 

strategiske diskusjoner, og har utvist stor analytisk og strategisk evne i tillegg til å være operativ ved å skrive ut 

notater og forslag. Hun har sluttført arbeidet med ny medlemsstrategi på en meget god måte. 

Medlemmene og våre faglige aktiviteter er selve grunnstammen i DND og hvordan vi videreutvikler dette videre 

er helt essensielt for en vellykket omstilling av foreningen. Ingvild har framstått som en god lagbygger i 

styresammenheng, og hun har den nødvendige innsikt i samspillet mellom medlemmene, styret og de ansatte i 

foreningen. Ingvild er innstilt på å bruke tilstrekkelig tid og fokus på foreningsarbeidet, og vil prioritere den 

kontinuitet som er nødvendig for foreningen i tiden framover. Ingvild er samtidig en person som ser behov for 

fornyelse og vil kunne være en inspirator og engasjert talskvinne for foreningen både innad og utad. Foreningen 

ønsker i tiden fremover å innta en mer synlig posisjon, og valgkomiteen er overbevist om at Ingvild har det som 

skal til for å sikre Dataforeningen økt positiv synlighet og større gjennomslagskraft i det offentlige rom. Det 

innebærer både å kunne svare opp henvendelser fra media raskt, og samtidig være den som engasjerer 

ildsjelene på en positiv måte til slik innsats – og gir rom for andre til å stå fram.  
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Styrets sammensetning vil fra og med landsmøtet i 2022 være: 

 

Ingvild Berlin Kalleberg Styreleder – velges for 2 år 

Gisle Fauskanger Styremedlem (ekstern) velges for 2 år 

Bent B. Hammer Styremedlem (ekstern) velges for 2 år 

Fiona Marie Ring Østensvig Styremedlem (fra faggruppe) valgt for 2 år i 2021 

David Aas Correia Leder for region Sør-Øst – utpekes for 1 år 

Aida Omerovic  Styremedlem fra region Sør-Øst – utpekes for 1 år  

Tanja Milicevic Leder for region Vest – utpekes for 1 år 

Phat Di Duong Styremedlem fra region Vest – utpekes for 1 år  

Per Atle Eliassen Leder for region Midt-Nord – utpekes for 1 år 

Terje Storvik Styremedlem fra region Midt Nord – utpekes for 1 år  

 

 

 


