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SKIFORENINGENS GENERALFORSAMLING 8. MAI 2018 

Valgkomiteens innstilling 

Valgkomiteen for 2018 har bestått av Ragnhild Amlie (styrets representant), Kristin M. Felde (rådets 

representant), Per Bergerud, Henrik H. Langeland, og undertegnede, Knut Halvor Hansen, som leder. 

Komiteen har ansvar for å gi innstilling til generalforsamlingen for valg av medlemmer til styret og 

rådet i Skiforeningen. 

Valgkomiteens arbeid har i år vært å finne velkvalifiserte kandidater til verv som styreleder, tre 

styremedlemmer og et rådsmedlem. 

Valgkomiteen har hatt seks møter i tillegg til løpende kontakt per mail og telefon i perioden fra oktober 

17 til april 18. For å få innspill til ønskede kompetanseområder for medlemmer i både styre og råd er 

det avholdt samtaler med sentrale personer i råd, styre og administrasjonen i Skiforeningen.  

Valgkomiteen har vurdert en rekke kandidater og interessen for tillitsverv i skiforeningen oppleves 

som god. 

Styret 

Utdrag fra § 5 i Skiforeningens lov: 

«Foreningens styre består av leder og 8 styremedlemmer, samt en representant valgt av og blant de fast 

ansatte...» 

«Leder velges for ett år og kan normalt gjenvelges inntil tre ganger.  

8 styremedlemmer velges for 2 år av gangen, og kan normalt gjenvelges 2 ganger.»  

«4 styremedlemmer velges hvert år.» 

 
Styreleder, Jon Hindar, har vært styreleder i den vedtektsfestede maksimalperioden på fire år. 
 
Fire styremedlemmer er på valg hvorav ett styremedlem kan gjenvelges.  

Styremedlem John Bror Skoglund har bekreftet at han sier seg villig til gjenvalg.  

Styremedlemmene Ragnhild Amlie, Anne Cappelen og Brit Lisa Skjelkvåle kan ikke gjenvelges.  

Innstilling 

Valgkomiteen innstiller på valg av Stian Berger Røsland som ny styreleder.  
 
Stian Berger Røsland er 41 år og bosatt i Oslo. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og er 
advokat og partner i Advokatfirmaet Selmer DA.  
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Stian Berger Røsland var byrådsleder i Oslo 2009–2015, finansbyråd i Oslo 2007–2009 og 
heltidspolitiker Oslo bystyre 2003-2006. 
 
Stian Berger Røsland har hatt følgende verv: Medlem av Oslo bystyre 1999-2016, medlem av 
Hovedkomiteen Ski VM 2011, medlem av Hovedkomiteen Skiskytter VM 2016, leder av søkerkomiteen 
Oslo2022. 
 
 
Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av John Bror Skoglund som styremedlem. 
 
Valgkomiteen innstiller videre på valg av Elisabeth Longva Berger, Ingrid Haukvik-Jensen og Eva 
Sannum som nye medlemmer av Styret. 
 
Elisabeth Longva Berger er 49 år, bosatt i Oslo og har utdannelse som Diplom-markedsfører fra 
Norges Markedshøyskole.  
 
Elisabeth Longva Berger har arbeidserfaring fra ledelse, intern og ekstern kommunikasjon 
mediekunnskap, salg og markedsføring. Hun har vært salgssjef i Dagens Næringsliv, og i Kanal 24 Norge 
AS. Hun har i dag stillingen som Head of Business i Dagens Næringsliv.  
 
Elisabeth Longva Berger har styreerfaring fra Hit Company AS (TV2, P4, Dagbladet) og P4 Event. Hun er 
Offisiell Birken-ambassadør og var i 2016 Initiativtager og ansvarlig for etablering av BirkenUng 
stipendet. Fra 2008 har hun vært Oppmann i bedriftsklubben NHST langrenn. 
 
 
Ingrid Haukvik-Jensen er 42 år, bosatt i Oslo og har utdannelse som Executive Master of Management 
innen Identitet og merkevarebygging fra BI Oslo, og Bachelor of Arts (BA) (Hons) Marketing, Business 
School, Southampton Institute, U.K. 
 
Ingrid Haukvik-Jensen har arbeidserfaring fra arbeid med sponsorer, marked, kommunikasjon og 
arrangement, blant annet fra Skiskytter-VM 2016 og Norges Skiforbund. Hun har i dag stilling som 
prosjektleder innen marked, kommunikasjon og arrangement i Norges idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komite.  
 
Ingrid Haukvik-Jensen er Styremedlem i Årvoll IL, hovedstyret og langrennstrener i Årvoll IL for yngste 
grupper.  
 
 
Eva Sannum er 43 år, bosatt i Oslo og har sin utdannelse fra Westerdals School of Communications. Eva 
Sannum er partner og Kreativ leder i Geelmuyden Kiese Norge. Hun er tilknyttet fagområdet 
markedskommunikasjon og jobber hovedsakelig med strategi, konsept-utvikling og idébasert 
kommunikasjon. 
 
Eva Sannum jobbet 10 år som tekstforfatter i Try Reklamebyrå, hvor hun også var med å utvikle den 
kreative delen av deres digitale selskap Apt. 
 
Eva Sannum representerer allmenheten i Pressens Faglige utvalg, sitter i styret i Oslo 
Kammermusikkfestival, og har skrevet diverse mediekommentarer, blant annet i fast 
spalte i Morgenbladet. Hun bruker gjerne fritiden i Marka, i skiløypene og på fjellet. 
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Rådet 

Utdrag fra § 9 i Skiforeningens lov:  

«Foreningens Råd består av 9-12 medlemmer...» 

«Rådsmedlemmene velges for 3 år av gangen og kan normalt gjenvelges inntil to ganger.» 

«Rådets ordfører velges av generalforsamlingen blant rådsmedlemmene for 1 år av gangen.»  

Rådets ordfører og tre rådsmedlemmer er på valg hvorav rådets ordfører og ett rådsmedlem kan 

gjenvelges. Dette gjelder ordfører Ole Fr. Anker-Rasch og Vigdis Jynge, begge har bekreftet at de sier seg 

villig til gjenvalg. Kristin Felde og Rune Gerhardsen kan ikke gjenvelges. 

Innstilling 

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Ole Fr. Anker-Rasch som Rådets ordfører. 

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av rådsmedlem Vigdis Jynge. 

Valgkomiteen innstiller videre på valg av Bente Lier som nytt medlem av Rådet.  

Bente Lier er 57 år, bosatt i Oslo og er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Hun har lang 
ledererfaring fra media, politikk, konsulentvirksomhet og næringsliv – blant annet fra Dagbladet, 
Statsministerens kontor, MMI, Dyno og Ericsson. Parallelt med studier og jobb har hun vært engasjert i 
styre- og frivillighetsarbeid.  
 
Fra 2006 til 2015 var hun generalsekretær i Skiforeningen. I denne tiden hadde foreningen blant annet 
fokus på trygg økonomisk plattform, oppgradering av løype- og stuetilbudet, videreutvikling av 
Holmenkollen, Skimuseet og planlegging og gjennomføring av SkiVM i 2011.  
 
I 2015 begynte hun i Røde Kors der hun hadde ansvar for nasjonale aktiviteter. Hun er 
nå generalsekretær i SOS-barnebyer. Nåværende verv er leder av generalforsamlingen i 
Sparebankstiftelsen Nor og styremedlem i Oslo konserthus.  
 

Dersom generalforsamlingen følger valgkomiteens innstilling, vil Rådet i neste periode ha 10 

medlemmer, mot i dag 11. 

 

 

Oslo, april 2018 

 

Knut Halvor Hansen  

Valgkomiteens leder 


