
Valgkomiteens innstilling 

 

Valgkomiteen i NILUS har bestått av: 

 Rolf Arne Hansen – ordfører Vadsø kommune. Valgt for 2 år.  

 Hans Wintervold – ordfører Røros kommune. Valgt for 2 år.  

 Gudrun Ellingsen – fagleder Rogaland Fylkeskommune. Valgt for 2 år.  

 

May Tove Dalbakk fra styret har fulgt prosessen og bistått valgkomiteen i arbeidet.  

 

Valgkomiteen har jobbet frem sin innstilling gjennom telefonmøter og e-postutveksling våren 2015. 

 

I sitt arbeid har valgkomiteen 

 Avklart om sittende styre tar gjenvalg. Disse har bedt om å få trekke seg fra sitt verv: 

Bersvend Salbu- leder 

Kristian Wengen  

Av de på valg ønsket ikke Frank Martin Ingilæ å fortsette i styret, men han stiller seg til 

disposisjon for valgkomiteen. Lise Selnes stiller til valg som leder av styret, mens Thorleif 

Thorsen ikke ble spurt om å ta gjenvalg da styret var stort nok med de medlemmer som 

allerede hadde tatt gjenvalg. 

 

 Lagt til grunn for utvelgelse av styre kontinuitet og bedre geografisk spredning. Det var også 

gitt mandat til å få inn en ordfører fra et av partiene i posisjon som styremedlem. 

Valgkomiteen har lykkes i å sørge for god kontinuitet i styret.  

 

 Vurdert størrelsen på styret. I vedtektene for NILUS, § 11, står det at styret skal bestå av 5-7 

medlemmer. Valgkomiteen har redusert antall styremedlemmer ved at noen medlemmer 

ikke erstattes av nye. 

 

Valgkomiteens enstemmige forslag til styre: 

Lise Selnes – ordfører Nord-Odal. Styreleder valgt for 2 år 

Johnny Finstad- ordfører i Vestvågøy kommune. Styremedlem valgt for 1 år 



Anne Sofie Nielsen- Vadsø studiesenter. Styremedlem valgt for 2 år 

Vegard Herlyng- Høgskolesenteret i Kongsvinger. Styremedlem valgt for 1 år 

May Tove Dalbakk- Tynset studie- og høgskolesenter. Styremedlem valgt for 1 år 

Wibeche Pettersen- Lofoten Studie- og høgskolesenter. Styremedlem valgt for 2 år 

   

Valgkomite: 

Frank Martin Ingelæ- ordfører Tana kommune- (leder) Valgt for 2 år 

Gudrun Ellingsen- Fagleder Dalane Utdanningssenter. Valgt for 1 år. 

Hans Wintervold- ordfører Røros kommune. Valgt for 1 år. 

 

Egersund, 17.juni 2015 

 

Gudrun Ellingsen  Rolf Arne Hansen  Hans Wintervold 

 


