Til: Årsmøte i Econa Rogaland
Fra: Valgkomiteen
Sak: Styrevalg 2020
Bakgrunn
Det vises til vedtektene for Econa Rogaland § 11a som sier at ”Valgkomitéen legger frem
forslag til valg på årsmøtet….”
Til årsmøte i Econa Rogaland 19. februar 2020 skal det avholdes styrevalg. Det skal
velges fire nye styremedlemmer.
Valgkomiteen
Valgkomiteen har bestått av Arnljot Corneliussen og Sverre Morten Andreassen (leder).
Valgkomiteens oppgaver
I utvelgelsen av kandidater er det valgkomiteens oppgave :
•

å sikre at styrerekrutteringen i Econa Rogaland gir en god balanse mellom
kontinuitet og fornyelse

•

at styret har kompetanse og erfaring innenfor områdene av Econas virksomhet

•

at krav til kjønnsbalanse bli ivaretatt. Komiteen har lagt til grunn at det bør være
en kvinneandel på 40% i styret. Dette med referanse til norsk lovgivning. Antall
styremedlemmer er åtte og vi mener således at det bør være minst tre kvinner i
styret.

Utvelgelsesprosess
• Som dokumentasjon til foreslåtte kandidater kreves et begrunnet forslag og CV
• Aktuelle kandidater kontaktes per telefon og e-post for å høre om de er
interesserte
• Interesserte kandidater innkalles til et kort intervju
• Valgkomiteen lager en innstilling som sendes til styret
• Innstilte kandidater presenteres i innkalling til årsmøte/ekstraordinært årsmøte
Styremedlemmer som ønsker å stille til gjenvalg kan innkalles til samtale om
valgkomiteen anser det som nødvendig.
Valgkomiteens arbeid
Valgkomiteen har hatt kommunikasjon pr. e-post , SMS og telefon.
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Valgkomiteen har søkt etter og funnet kandidater fra sin pool av Econa medlemmer som
ønsker tillitsverv.
Vi har i vårt arbeid bedt noen av styrets representanter om en vurdering av deres arbeid
og aktiviteter samt komme med forslag til eventuelle forbedringer. Inntrykket fra
tilbakemeldingene er at styrearbeidet fungerer meget godt. Styret blir oppfattet som
engasjert og tar ansvar for arrangement gjennom året. Det er et spenn av aktiviteter
med både sosiale og faglige arrangementer. Det er en god tone i styret der alle blir hørt.
Det pekes på at det har vært en del frem og tilbake med Econa sentralt for å bli enige om
nye vedtekter. Generelt er likevel dialogen med Oslo bedre enn tidligere.
Valgkomiteen ønsker å understreke at den jobber uavhengig av styret og står helt fritt i
sin innstilling.
Dagens styre

Fire av kandidatene som årsmøtet skal velge er altså på valg i år. Bjørn Munthe, Linn
Beate Marthinussen og Per Kristian Røsandhaug stiller alle til gjenvalg. Inger Johanne
Riisdal ønsker ikke gjenvalg.
I tillegg er posten som internrevisor på valg i år. Mari Vedøy som har vært internrevisor
i to år stiller til gjenvalg for en ny periode.
Forslag til kandidater
Valgkomiteen har arbeidet langs flere akser for å identifisere kandidater.
Styret fungerer nå veldig bra. På spørsmål styret har fått om deres vurdering av
styrearbeidet og aktivitetene bekreftes dette.
Utover dette kan vi nå konstatere:
• Likestilling er ivaretatt
• Styrets medlemmer har en representativ bakgrunn fra industrier som olje & gass,
IT, IKT, investering i fornybar energi, rådgivning/revisjon og helse
• En god aldersspredning
Med dette styret ivaretar vi kontinuitet med flere medlemmer som har vært med en del
år samt noen som er forholdsvis nye, og som trenger mer tid i styret.
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Innstilling i de ulike posisjonene
Vi har gleden av å innstille på at Bjørn Munthe, Linn Beate Marthinussen og Per Kristian
Røsandhaug gjenvelges som styremedlemmer for to år.
Valgkomiteen har ikke lykkes i å finne en ny kandidat til styret i Econa Rogaland.
Valgkomiteen innstiller på at Mari Vedøy gjenvelges som internrevisor for en periode på
to år.
Vi gjør oppmerksom på at ihht. lokale vedtekter (§ 12b) konstituerer styret seg selv på
første ordinære møte etter årsmøtet. Valgkomiteen oppfordrer til at dette foregår på en
ryddig måte.

Innstilling
a) Styrets størrelse
Valgkomiteen foreslår at det ikke gjøres endringer i styrets størrelse (8
medlemmer)
b) Styremedlemmer
• Bjørn Munthe, Linn Beate Marthinussen og Per Kristian Røsandhaug
gjenvelges som styremedlemmer for to (2) år
c) Internrevisor
• Mari Vedøy gjenvelges som internrevisor for to (2) år
Medlemmer til valgkomiteen innstilles av styret.
Stavanger 1/2-2020
For valgkomiteen
Sverre Morten Andreassen (sign.)
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