
VEDLEGG 4  VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL NYTT STYRE  
 
Valgkomiteen, via administrasjonen sendte ut mail den 25. Januar med oppfordring om å komme med 
forslag til kandidater til styret i Visit Lillehammer. Det kom inn til sammen 5 svar og 6 navn ble 
foreslått. Valgkomiteen har også vurdert flere andre mulige kandidater. 
 
Marit Lien har endret arbeidsgiver og etter samråd med daglig leder i Alpinco har valgkomiteen valgt 
å foreslå en erstatter for henne. Det er ikke automatikk eller vedtektsfestet at valgte styremedlem 
automatisk trer ut av styret om man bytter arbeidsgiver, bransje eller flytter ut av regionen. 
 
Valgkomiteen hatt samtaler både med styreleder, administrasjonen og aktuelle kandidater. Det er også 
naturlig og en tradisjon at en eller flere varamedlemmer rykker opp til fast styreplass. 
 
Visit Lillehammer´s overordnede visjon og mål ligger alltid i bunn i valgkomiteens arbeid. I tillegg til 
kompetanse, kjønnsbalanse og en god geografisk spredning. I en særdeles krevende tid for reiselivet er 
valgkomiteen nå, mer en noen gang, opptatt av kontinuitet i styrearbeidet for Visit Lillehammer.  
 
 
Valgkomiteens forslag på nytt styre:  
 
Bjørn Nørstegård  foreslås gjenvalgt for 2 år (leder) 
Odd Stensrud   foreslås gjenvalgt for 2 år 
Tor Rullestad   foreslås gjenvalgt for 2 år 
Mona Smestad   foreslås valgt for 2 år 
Ingeborg Huuse   foreslås valgt for 2 år 
 
Trude Arnesen   ikke på valg 
Ingunn Rønningen Kleven ikke på valg 
Stig Grytting   ikke på valg 
Kjetil Høye Sviland  ikke på valg 
 
Valgkomiteens forslag på nye varamedlemmer: 
 
Asgeir Lindberg  foreslås valgt for 1 år 
Grethe Gillebo   foreslås valgt for 1 år    
Roar Øien,   foreslås valgt for 1 år 
 
Valgkomiteen har bestått av: 
 
Johannes Nermo, leder 
Pål Lunke 
Tone Alterskjær 
Ragnar Jacobsen 
 
Det oppfordres til å komme med eventuelle benkeforslag til valgkomiteens leder i forkant av 
generalforsamlingen, slik at man kan få avholdt valg på en ryddig og god måte. 
 
 
Øyer, 15. april 2020 
 
For valgkomiteen, 
Johannes Nermo  
Tlf. 992 75 760 – johannes@nermo.no  
 
 


