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VALGKOMITEENS INNSTILLING FOR PERIODEN 2021-2022 

 
 
Valgkomiteens sammensetning 

Valgkomiteen har i perioden bestått av: 

 
Sverre K. Seeberg leder 

Hege Mortensen nestleder 

Finn Årdal ble utnevnt av kretslederne til å bistå valgkomiteen etter at Astrid 
Eide Stavseng trakk seg høsten 2020. 

Hilde Tokle Yri leder Alpin VK 

Christian Kjellsby leder Freestyle VK  

Ann Kristin Sætre leder Hopp VK 

Ola Kokslien leder Kombinert VK 

 Dorothea Blix leder Langrenn VK  

Tarjei Gjelstad leder Telemark VK 

 

Hege Mortensen er innstilt til vervet som leder i etisk komite. I henhold til NSFs lov §40 (4) 

fratrådte Mortensen valgkomiteen fra tidspunktet hun ble kandidat til vervet. 

 

Valgkomiteens arbeid 

Også for valgkomiteen har dette vært en spesiell periode grunnet Covid 19. Valgkomiteen 

hadde sitt første møte allerede 4/12 2019 og sendte brev til alle kretser og klubber 14/1 2020 

for å få forslag til kandidater.  

Også denne gang ble arbeidet organisert slik at de 3 tingvalgte medlemmene av komiteen har 

arbeidet med presidentskap og de fritt valgte styremedlemmene, mens komiteenes 

valgkomiteer har arbeidet med forslag til sin komites sammensetning. 

Det har vært god kontakt hele veien med leder av disse komiteene. 

Alle medlemmer av skistyret ble intervjuet den 3/2 2020 som grunnlag for det videre 

arbeidet. Valgkomiteen er tilfreds med at samtlige ga uttrykk for at skistyret fungerte godt i 

denne perioden.  

Valgkomiteens videre arbeid ble i prinsippet stoppet da Skitinget i 2020 ble utsatt med ett år. 

Arbeidet ble gjenopptatt med et felles møte 1/3 2021. Astrid Eide Stavseng måtte trekke seg 

av personlige grunner og Finn Årdal har deltatt i komiteen på vegne av Kretslederne.  

Det ble sendt ut en ny henvendelse til kretser og klubber hvor det ble bedt om forslag til 

kandidater til ulike verv. Det ble sendt ut en ekstra henvendelse for å få kandidater til 

ungdomsrepresentant. 
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Alle de fritt valgte skistyremedlemmene er intervjuet på nytt – det samme er gjort i de 

enkelte komiteene.  

Valgkomiteen har i sitt forslag lagt vekt på at den usikre tiden vi fortsatt er inne i krever 

kontinuitet i store deler av styret - samt det faktum at kommende tingperiode er kun ett år. 

Dette er derfor ikke tidspunktet for de store endringene.  

Likevel vil valgkomiteen forslå noen endringer som vi mener styrker kompetansen 

ytterligere. Når det gjelder vårt forslag til valg på ungdomsrepresentant har vi lagt vekt på at 

vedkommende er valgbar også til neste år. Mer om de enkelte nye kandidatene finnes i 

tilknytning til presentasjonen av det enkelte organisasjonsledd.   

Valgkomiteens innstilling vil bli nærmere kommentert på Skitinget. 
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INNSTILLING SKISTYRE, KONTROLLUTVALG, LOV- OG 

PÅTALEUTVALG OG ETISK KOMITE 

Skistyret 

 

 

Som ny visepresident foreslås Kristin Vestgren Sæterøy. Kristin er siviløkonom med bred 

erfaring fra ledende stillinger i store selskaper både i Norge og utlandet. Hun er tidligere 

langrennsløper, med deltagelse både på junior- og rekruttlandslag. Hun ble valgt til 

visepresident i 2012, men måtte trekke seg da hun ble daglig leder for Holmenkollen 

Skifestival i 2014. Sæterøy er i dag medlem av freestylekomiteen. Det vises for øvrig til 

vedlagte CV. 

Som ungdomsrepresentant foreslås Sigrid Johanna Snuggerud. Sigrid er 23 år og kommer fra 

Gjøvik. Hun ble nestleder i Gjøvik Skiklubb i en alder av 17 år, har vært langrennstrener og 

hatt verv både i skikrets og idrettskretsens Ungdomsutvalg. Sigrid er også deltager i 

skiforbundets program «Morgendagens Skiledere» og har flere styreverv i næringslivet. Hun 

arbeider i bank ved siden av å være student. 

 

 

 

 

 

 

 

Verv Navn Klubb

President Erik Røste Vind IL gjenvalg

Visepresident Kristin Vestgren Sæterøy Aron Sportsklubb ny

Medlem Erik Bruun Fossum IL gjenvalg

Medlem Tove Moe Dyrhaug Tydal IL gjenvalg

Medlem Sveinung Karlsen Medkila Skilag gjenvalg

Medlem Birgit Lovise Skarstein Frol IL gjenvalg

Medlem (u 26) Sigrid Snuggerud Gjøvik Skiklubb ny

Medlem, leder AK Ola Evjen Sp.kl. Freidig gjenvalg

Medlem, leder FK Øystein Tamburstuen IL Heming gjenvalg

Medlem, leder HK Alf Tore Haug Skotfoss T & IF gjenvalg

Medlem, leder KK Edgar Fossheim Eidsvold IF gjenvalg

Medlem, leder LK Torbjørn Skogstad Kvaløysletta skilag gjenvalg

Medlem, leder TK Rolf Bryn Hagahågget Låmlag gjenvalg

Varamedlem Pål Angell Bergh Skiforeningen i Stavanger gjenvalg
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Kontrollutvalget 

 

Nåværende kontrollutvalg har en blanding av medlemmer som har sittet over flere perioder 

og enkelte medlemmer som ikke ønsker gjenvalg. Videre ønsker valgkomiteen å foreslå en 

kvinnelig komiteleder for å bidra til økt kjønnsbalanse i ledende posisjoner. På bakgrunn av 

dette ser valgkomiteen det formålstjenlig å foreslå en så vidt betydelig endring i 

kontrollutvalget. 

Som leder foreslås Tonje Norheim Tangerud (44) fra Sogndal IL. Tonje er tidligere god 

alpinist og har vært styremedlem i skikretsen siden 2017. Tangerud er i dag styreleder i 

Sogndal IL. I tillegg har hun hatt ulike lederstillinger i bedrifter på Vestlandet og er i dag 

selvstendig næringsdrivende. Se for øvrig vedlagte CV. 

Som nestleder foreslås Arne Giske (64) fra Skiforeningen. Arne Giske er siviløkonom med 

meget bred erfaring fra ledende stillinger i store norske selskaper, sist som konsernsjef i 

Veidekke. Giske er i dag styremedlem i blant annet Sporveien AS og Clemens Eiendom.  

Han var generalsekretær i Skiforeningen i perioden 1996 til 2000. 

Som medlem foreslås Ella Gjømle Berg (42) fra IL Try. Berg er født og oppvokst i Stathelle, er 

utdannet jurist og arbeider i dag i Norsk Pasientskadeerstatning. Hun er tidligere 

landslagsløper i langrenn.   

 

Lov- og påtaleutvalget 

 

Forslag til ett varamedlem fremlegges på Skitinget. 

 

Etisk komite 

 

 

Verv Navn Klubb

Leder Tonje Norheim Tangerud Sogndal IL ny

Nestleder Arne Giske Skiforeningen ny

Medlem Ella Gjømle Berg IL Try ny

Varamedlem Charles Tøsse Stordal IL ny

Varamedlem Turid Krudtå Tromsø Randoneeklubb ny

Verv Navn Klubb

Leder Andreas Ekker Sp.kl. Freidig gjenvalg

Nestleder Toril Skaflestad Bardu IL gjenvalg

Medlem Ruth Schmid Sjetne IL gjenvalg

Varamedlem Henning Sæthre Spjelkavik IL gjenvalg

Varamedlem

Verv Navn Klubb

Leder Hege Mortensen Konnerud IL ny

Nestleder Fredrik Hald Bergens skilag ny

Medlem Fridtjof Rannem Henning IL ny

Varamedlem Siri Engdahl Torvikbukt IL ny
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INNSTILLING ALPINKOMITEEN 

 

 

Valgkomiteen har bestått av: 

• Hilde Arna Tokle Yri, Nord-Trøndelag 

• Finn Espen Sellæg, Oslo 

• Per Asbjørn Felde, Sogn og Fjordane 

 

Dagens alpinkomite består av:  
- Ola Evjen, Freidig, Sør-Trøndelag skikrets,  
- Dagfinn Netland, Fana il, Hordaland skikrets  
- Anne Cathrine Enstad, Lesjaskog il, Møre og Romsdal skikrets  
- Roar Karlsen, Ingierkollen og Rustad slalåmklubb, Oslo skikrets  
- Nora Sofie Dietrichson Brun, Njård, Oslo skikrets  
- Kenneth Larsen, Buskerud skikrets (permisjon)  

 
Alle i alpinkomiteen er på valg. Alle representanter velges for 1 år.  
 
I arbeidet med valget har valgkomiteen hatt samtaler med medlemmene i komiteen om deres 
syn på hvordan komiteen fungerer, motivasjonen for å fortsette og evt. behov for ny 
kompetanse. Valgkomiteen har også hatt samtaler med sportssjefen. I tillegg har vi vurdert 
alle forslag til kandidater fra kretsene og klubb som kom inn i år og i fjor.  
 
Valgkomiteen har fått forståelsen av at alpinkomiteen fungerer godt nå. Mange av 
medlemmene har opparbeidet seg nyttig erfaring og kunnskap om alpinsporten i Norge og 
internasjonalt, og medlemmene utfyller hverandre med hensyn til kompetanse. 
Alpinkomiteen ledes på en åpen og inkluderende måte, og det er rom for diskusjon og ulike 
meninger. Valgkomiteen mener det er viktig å legge vekt på kontinuitet i det arbeidet 
alpinkomiteen er inne i.  
 
Med unntak av Larsen, har alle i alpinkomiteen meldt fra at de ønsker gjenvalg.  
 
På bakgrunn av situasjonen i komiteen i dag, innstiller valgkomiteen disse representantene 
til gjenvalg i ett år, samt en ny kandidat til erstatning for Larsen.  
 
I arbeidet med å innstille en ny kandidat, har valgkomiteen har tatt hensyn til kriteriene for 
valg og sammensetning av komiteen som er nedfelt i NSF og NIFs lov. En komite skal bestå 
av en leder, nestleder og 1 – 4 medlemmer hvorav en representant skal være under 28 år. 
Videre skal komiteen ha en sammensetning som tar hensyn til  

- Geografi  

- Alder  

- Kjønn  

Verv Navn Krets

Leder Ola Evjen Sør-Trøndelag gjenvalg

Nestleder Dagfinn Neteland Hordaland gjenvalg

Medlem Anne Cathrine Enstad Møre og Romsdal gjenvalg

Medlem Roar Karlsen Oslo gjenvalg

Medlem Nora Sofie Dietrichson Brun Oslo gjenvalg

Medlem Unni Elisabeth Forshaug Nordland ny
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- Kompetanse  

 
På bakgrunn av kriteriene for sammensetting av komiteen, innstiller valgkomiteen Unni 
Elisabeth Forshaug fra Narvik slalåmklubb som nytt medlem.  
Forshaug er født i 1964 og er administrativ sjef i Narvikgården AS, et 
eiendomsutviklingsselskap eid av Narvik kommune. Selskapet er blant annet deleier i 
Narvikfjellet AS. Hun har en mangeårig bakgrunn fra ledelse i handel før hun ble ansatt i 
Narvikgården i 2007. Her har hun hatt mange ulike oppgaver og delvis vært utleid som 
koordinator og prosjektleder. En periode har hun vært daglig leder for Narvikfjellet as. I dag 
er hun admsjef, og leder blant annet styrearbeidet i en rekke underselskaper.  
 
Forshaug kom inn i alpinsporten som forelder. Hun har siden 2013 vært nestleder i Narvik 
slalåmklubb. Hun er medlem av rennteknisk komite for alle alpine renn i slalåmklubben 
inkludert FiS renna. Hun var administrerende koordinator og medlem av hovedkomite for 
NM i alpint i 2015 og Jr VM 2020, og nå for NM 2022.  
 
Forshaug framstår som engasjert, strukturert og løsningsorientert. Hun er motivert for å ta et 

krevende verv i alpinkomiteen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S k i t i n g e t  2 0 2 1 ,  V a l g k o m i t e e n s  i n n s t i l l i n g   7 

 

INNSTILLING FREESTYLEKOMITEEN 

 

 

Valgkomiteen har bestått av: 

- Christian Kjellsby, Oslo 

- Susanne Steen Solheim, Buskerud 

 

Valgkomiteen for Freestyle har i samarbeid med sittende komite kommet frem til en ny 

komite-sammensetning hvor man styrker den grenen innen Freestyle som har størst 

aktivitetsnivå og som vokser sterkt.  

Freeski har hatt en solid vekst gjennom flere år og man er avhengig av en sterk komite som 

kan sikre utviklingen videre både sportslig og på arrangement/media siden. Vi er derfor 

svært tilfreds med å kunne forsterke Freesstyle-komiteen med freeski-ressurser fra både 

klubb- og kretsnivå som i flere år har bidratt til å skape gode lokalmiljøer, sportslig fremgang 

og stimulert rekrutteringen. Bred erfaring fra arrangement og media vil i tillegg styrke 

arbeidet med å utvikle nye måter å kringkaste sporten på for å nå ut til et bredere publikum 

en bare dem med «to tupper». 

Kontinuiteten i komiteen sikres ved at både leder og nestleder fortsetter i sine posisjoner.  

Skicross og Kuler går ut av den aktive komiteen. Det pågår en prosess i FIS hvor Skicross 

flyttes til Alpint, men det formelle arbeidet ble utsatt i 2020 grunne Covid-19. For 2021 

forventes imidlertid FIS-kongressen å gjenoppta prosessen med omorganiseringen. 

Innenfor Kuler er miljøet konsentrert geografisk i Voss og behovet for aktiv deltakelse i 

Freestyl-komiteen er begrenset.   

Skicross’ og Kulers interesser vurderes derfor som mer hensiktsmessig å ivareta gjennom en 

direkte kontakt med komiteens formann, enn gjennom aktiv komitedeltakelse.  

 

Nærmere om innstillingen: 

Øystein Tamburstuen   

Fortsetter som leder av komiteen. Tidligere aktiv utøver med bred erfaring fra 

salg/markedsføring og organisasjonsarbeid. Stort kontaktnett og ledererfaring av både 

profesjonelle og frivillige medarbeidere.  

 

Kristin Sæterøy              

Fortsetter som nestleder av komiteen. Mange års erfaring innen ledelse, forretningsutvikling 

salg og markedsføring. Tidligere leder av Holmekonllen Skifestival gjennom syv år. 

 

Verv Navn Krets

Leder Øystein Tamburstuen Oslo gjenvalg

Nestleder Kristin Vestgren Sæterøy Buskerud gjenvalg

Medlem Jon Opsahl Buskerud ny

Medlem Geir Erik Samnøy Akershus ny

Medlem Johanne Killi Oppland ny



S k i t i n g e t  2 0 2 1 ,  V a l g k o m i t e e n s  i n n s t i l l i n g   8 

 

Jon Opsahl                     

Tiltrer som medlem og erstatter Mikkel Berg. Jon har en master i Endringsledelse fra BI og er 

utdannet realist fra UiO og pedagogikk fra HiSF. Han arbeider som Kulturleder i Hol 

kommune i tillegg til vervet som styreleder i Hallingdal alarmservice og Daglig leder av 

eventfirma. Jon har et stort nettverk innen politikk, sportsbransjen, idrett og 

organisasjonsliv, media og kulturfeltet nasjonalt. Bredt nettverk innen freeski nasjonalt. 

Som styreleder i Geilo Freeski har han solide røtter i Geilos freeski-miljø. Har bred erfaring 

med større idretts- og kulturarrangementer og sentral i flere NM og Norges Cup 

arrangementer på Geilo. Er en pådriver for å unytte ny teknologi som verktøy for at sporten 

skal nå ut til flest mulig. Jon har også tatt FIS’ TD-utdannelse og kurser klubber i sikker og 

god arrangementsplanlegging for å heve kompetansenivået på det som skjer i og ved 

parkanleggene.  
 

Geir Erik Samnøy    

Tiltrer som medlem for å styrke komiteens arbeid med Freeski.         

Ingeniør-utdannet skientusiast med syv år som styremedlem i Bærums Skiklubs Freeski-

gruppe, bl.a. som sportslig ansvarlig med oppfølging av landets best freeski-trenere og 

juniorutøvere. Daglig leder og eier av egen maritim bedrift med store nasjonale og 

internasjonale kunder innen cruiseindustrien. Geir Erik har også sjøkrigsskoleutdannelse. 

 

Johanne Killi    

Meritert landslagsutøver i Freeski som gikk ut fra NTG i 2016. Tok sin første X Games 

medalje (bronse) under Vinter-X Games Aspen 2016, tok sølv under X Games i Oslo samme 

året og vant X Games i Hafjell 2017.  Johanne tiltrer som ungdomsrepresentant og erstatter 

Tiril Sjåstad Christiansen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S k i t i n g e t  2 0 2 1 ,  V a l g k o m i t e e n s  i n n s t i l l i n g   9 

 

INNSTILLING HOPPKOMITEEN 

 

 

Valgkomiteen har bestått av: 

- Ann Kristin Sætre, Oslo 

- Narve Jostein Langmo, Sør-Trøndelag 

- Odd Rolland, Hordaland 

 

Valgkomiteens arbeid startet Høsten 2019 med telefonsamtaler og samt emailer.  

Valgkomiteen hadde planlagt møte i Mars 2020 for endelig avgjørelse for sammensettingen 

av Hopp Komiteen, men Korona pandemien sette en stopper for møtet og i tillegg fikk vi høre 

Skitinget ble avlyst for 2020, Valgkomiteen skulle sette arbeidet på vent inntil videre. 

Hoppkomiteens medlemmer skulle sitte inntil videre. 

Valgkomiteens leder har vært på informasjons møte med Sentral valgkomiteen på 

Gardermoen , Park Inn Hotel i Des. 2019 , I tillegg har det vært et Teams møte 1 mars og 21 

april 2021 

Valgkomiteens leder har også hatt møte med tidligere og nåværende leder og medlemmer av 

Hoppkomiteen for å få innspill til kompetanse og kvaliteter som komiteens medlemmer bør 

inneha.  

Valgkomiteen har vært i kontakt med Teamene og klubbene i Norge for å få synspunkter for 

ønskede kandidater. 

Det har blitt meldt inn personer som er ønsket fra kretsene til Komiteen, vi setter stor pris på 

at Kretsene melder inn kandidater. Skulle ønske at flere kvinner var mer velvillig å ta på seg 

verv. 

Høsten 2020 ønsket leder Bente Lill Romøren å gå ut av styret i tillegg til Leif Lippestad 

Alf Tore Haug ble leder. 

I tillegg ble Kristian Brenden valgt inn som nytt medlem og ble Nestleder og Anniken Mork 

ble valgt inn som nytt medlem i Hopp komiteen på Høstmøte 2020 

Annette Sagen, Jon Olav Skrutvold og Christian Inngjerdingen kunne fortsette i komiteen til 

nytt Valg i Juni 2021 

 

Valgkomiteen har kommet frem til at vi ønsker å styrke Hopp komiteen med Per Bergeruds 

kompetanse innenfor arrangement og god kjennskap til Hopp Sporten som medlem i 

Komiteen. 

Verv Navn Krets

Leder Alf Tore Haug Telemark og Vestfold gjenvalg

Nestleder Kristian Brenden Oppland gjenvalg

Medlem Anniken Mork Oslo gjenvalg

Medlem Per Bergerud Buskerud ny

Medlem Stine Korsen Oslo ny

Medlem Jonas Sloth Sandell Troms ny
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Pga. Per Bergeruds rolle i Vikersund Hoppanlegget har Valgkomiteen bedt Lov- og 

påtaleutvalget sjekke om det er noe konflikt med rollen Bergerud har i Vikersund i forhold til 

å være medlem av Hoppkomiteen. LPU har konkludert med at Per Bergerud er valgbar til 

Verv i Hoppkomiteen. 

 

Valgkomiteen har innstilt på at Alf Tore Haug fortsetter som Leder i Hoppkomiteen,  

Han har ledererfaring, brenner for rekruttering og kjenner Hopp Miljøet og kontinuitet i 

Komiteen er viktig. (Representerer Telemark og Vestfold ) 

Kristian Brenden Nest leder,  Er TD utdannet som er viktig brikke å ha med i en Komitéen, I 

tillegg kjenner godt Hopp miljøet , tidligere Skihopper.  God i miljøet for rekruttering. 

Representerer  Oppland   

Anniken Mork, Tidligere hopper. Har flere år hatt ansvaret for Sommer hopp skolen i Oslo og 

har vært trener for de yngre hopperne i Oslo. Kjenner mange barn og ungdommer i Hopp 

Norge da hun har stilt opp som trener på Skiforbundet sine Storsamlinger i Oslo. Tidligere 

ung. Representant i Hoppkomiteen. 

Anniken Bor i dag i Rørvik, men er fra Oslo .  (Tilhører Oslo Skikrets) 

Per Bergerud - vært administrerende direktør for skiskytter-VM i Holmenkollen, leder for 

Skiforeningen, samt leder for Holmenkollrennene. Og har ledet han orienterings-VM i 

Østfold. Pr. dags dato jobber han som daglig Leder i Vikersund /SVH Drift AS .  Bergerud er 

også godt kjent som Skihopper og kjenner miljøet. Med hans arr. kompetanse vil Hopp 

komiteen og NSF Hopp nyte godt av.   

Bergerud representerer Buskerud Skikrets. 

Stine Korsen jobber som daglig leder, har jobbet tidligere som markedsdirektør og har god 

kompetanse på digitalisering. I tillegg har hun en aktiv 12 åring i Hopp.  

Stine er fra Gjøvik, men bor i Oslo (representerer Oslo Skikrets) 

Ungdoms representant Jonas Sloth Sandell 26 år, aktiv Hopper og  et godt engasjement for 

Hopp utvikling , i tillegg ønsker å lære om organisering innen for NSF og Hopp Komiteen.  

Jonas bor i Trondheim og er medlem av Trønderhopp. Men kommer fra Tromsø og 

representerer Troms Skikrets.  

Valgkomiteen oppfordrer den nye Hoppkomiteen til å fortsette arbeidet med rekrutterings 

arbeidet rundt i landet. Det et også et sterkt ønske at det arbeides med å få flere Rekrutt 

helårs anlegg i Norge.  
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INNSTILLING KOMBINERTKOMITEEN 

 

 

Valgkomiteen har bestått av: 

- Ola Kokslien, Oppland 

- Finn-Arne Gråbak, Sør-Trøndelag 

- Siri Ask Fredriksen, Møre og Romsdal 

 

En nærmere orientering om valgkomiteens arbeid vil bli gitt i fagmøtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verv Navn Krets

Leder Edgar Fossheim Akershus gjenvalg

Nestleder Linda Svendsrud Oppland gjenvalg

Medlem Eiliv Flakne Sør-Trøndelag gjenvalg

Medlem Jan Erik Aalbu Akershus ny

Medlem Kristoffer Erichsen Oslo ny

Medlem Sara Nordsveen Hedmark ny
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INNSTILLING LANGRENNSKOMITEEN 

 

 

Valgkomiteen har bestått av: 

- Dorothea Blix, Nordland 

- Torbjørn Broks Pettersen, Oppland 

- Erland Ensrud, Østfold 

 

Komiteen har i forkant av innstilling til skitinget 2021 avholdt  12 eller flere digitale møter og 

har hatt jevnlig kontakt pr. mail og telefon. Alle sittende medlemmer i langrennskomiteen 

har hatt minst to samtaler med valgkomiteen, også de som ikke ønsket gjenvalg. 

Noe av forarbeidet har også blitt gjort i forkant av skitinget som var planlagt i 2020, og som 

av kjente grunner ble utsatt. Selv om komiteen ble oppnevnt til å innstille til neste skitinget, 

har det i praksis vært to runder i valgkomitearbeidet, der noe av grunnlaget for innstillingen 

til tinget i 2020 kunne tas med videre, mens andre forutsetninger endret seg ut fra 

situasjonen under korona. 

2 av de sittende medlemmene ønsket ikke gjenvalg. 

Det kom inn 5 forslag på kandidater til verv i langrennskomiteen etter forespørsel på aktuelle 

kandidater til klubber og kretser. 

Valgkomiteen har gjennomført samtaler med 12 kandidater til verv i LK, i tillegg til samtaler 

med andre ressurspersoner og referanser. 

Valgkomiteen har jobbet for å sette sammen en komite med bred og komplementær 

kompetanse, bakgrunn og erfaring. Valgkomiteen har i tillegg tatt hensyn til geografi, 

kjønnsfordeling og personlige ressurser. Alle har bekreftet positiv deltagelse som kandidater 

til LK. Vi vil også gjerne nevne at geografisk tilhørighet er særdeles viktig for å ha kjennskap 

til hvordan klubb- og kretsmiljøer i hele det langstrakte landet fungerer, men at LK-

medlemmer ikke er en form for representant for en bestemt krets. 

 

 

 

 

 

 

 

Verv Navn Krets

Leder Torbjørn Skogstad Troms gjenvalg

Nestleder Yngve Thorsen Sogn og Fjordane ny

Medlem Tone Haugen Ramstad Akershus ny

Medlem Bjørg Sissel Kvannli Nord-Trøndelag gjenvalg

Medlem Per Morten Nyeng Oppland gjenvalg

Medlem Berit Mogstad Sør-Trøndelag ny
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INNSTILLING TELEMARKKOMITEEN 

 

 

Valgkomiteen har bestått av: 

- Tarjei Gjelstad, Telemark og Vestfold 

- Sondre Skredbergene, Oppland 

- Ingrid Kjølseth, Møre og Romsdal 

 

Valnemnda har hatt to møter på Teams. I tillegg har det vore e-postkorrespondanse og 

telefonkontakt. Valnemnda sin leiar har deltatt i NSF sentrale valnemnd og har deltatt på tre 

Teamsmøte. 

 

Valnemnda sitt arbeid 

NSF sentralt har sendt ut førespurnad via questback til sittande tillitsvalte med spørsmål om 

attval. Alle kretsane vart invitert til å komme med nye forslag til kandidatar. Fristen var til 15. 

mars. 

Frå kretsane kom det inn bare eit forslag til medlem til styret i TK. Valnemnda i TK bestemte 

å sende ut ein ny e-post til telemarksmiljøet om å kome med kandidatar til styremedlemmer. 

Ved svarfristens utløp hadde det ikkje kome fleire forslag. 

Fem av seks styremedlem har i questbackundersøkinga svar ja til å fortsette i styret. 

Valnemnda sin leiar har vore i telefonkontakt med alle styremedlemmene for å få eit inntrykk 

av styret sitt arbeid og kva det enkelte styremedlem tenkte. 

Valnemnda innstiller attval på dei fem styremedlemmene som har sagt ja til attval. Det er 

med bakgrunn i kontakten med kvar enkelt. Dei fleste har ikkje så lang erfaring i TK og er 

motivera til å fortsette. Det har vore ei spesiell tid med Covid – 19 og valnemnda meiner at 

styret må få prøve seg i ei meir normal tid. 

Valnemnda ynskjer at ein styrker arbeid innan fjelltelemark og det meir uorganisera 

fjellsportsmiljøet. Me meiner at kontakten mot Randonee-miljøet bør forsterkast og ein bør 

sjå på eit tettare samarbeid. Vårt forslag på nytt styremedlem, Niri Lyngdal frå Bø i Telemark, 

vil styrke fjelltelemarksatsinga og hans unge alder vil kunne brukast mot den yngre gruppa av 

toppturentusiastar. Niri har erfaring frå telemarksporten frå Skarphedin og har konkurrert i 

bakketelemark. Dei siste åra har han vore aktiv i fjellsportsmiljøet i Sogndal og har vore ein 

god ambassadør for telemarksporten. 

Utifrå tilbakemeldingane frå styret, innspel frå miljøet samt valnemndas eigne tankar for 

framtida til TK er dette valnemnda si samrøystes innstilling. 

 

Verv Navn Krets

Leder Rolf Bryn Akershus gjenvalg

Nestleder Berit Nygaard Oslo gjenvalg

Medlem Guro Kjølseth Møre og Romsdal gjenvalg

Medlem Bjarne Ringstad Akershus gjenvalg

Medlem Per Ståle Grude Rogaland gjenvalg

Medlem Niri Lyngdal Telemark og Vestfold ny
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VEDLEGG: 

• CV Kristin Vestgren Sæterøy 

• CV Tonje Norheim Tangerud 



 

Kristin Vestgren Sæterøy       

Personalia 

Adresse:  Roligheten 36, 3029 Drammen, Norge 

Telefon:  +47 90 27 89 89  

E-mail: kristin@sateroy.com 

Nasjonalitet:  Norsk  

Født:        21.10.1969 

Status: Gift, 2 barn   

Utdannelse 

- Ledelses utvikling program, Handelshøyskolen Bergen, AFF, 2021 

- Styrekompetanse, Handelshøyskolen BI, 2007 

- Management training, Ericsson, 2005 

- Thunderbird the American graduate school of International Management, Arizona: Workshop on               

Global Telecommunications, 2001 

- Handelshøyskolen BI, Logistikk, 1994 

- Bachelore of Science, Finance, University of Utah, USA, 1993  

- Handelshøyskolen BI, Bedriftsøkonomistudiet, 1991 

Arbeids erfaring 

2020 Mai -: Senior Forretningsutvikler, Trønder Energi Kraft AS 

- Strategisk utvikling av nye forretningsområder: analyse, utvikle forretningsplaner, 
endringsledelse og prosjektledelse 

- Personalledelse og organisasjonsutvikling 

2014 desember – 2020 Mai: Daglig Leder Holmenkollen Skifestival AS 

-   Strategisk utvikling, merkevarebygging, endringsledelse, prosessoptimering, spons og 
partner strategi og utvikling av arrangements kompetanse i verdens klasse 

-   Arrangement; City Event Alpint, World Cup Nordisk (Skifest), World Cup Skiskyting og 
Holmenkollen Skishow, omsetning alle arrangement vil i 2018 bli ca. 65 mnok 

-   Personalledelse for 8 personer i administrasjonen samt opp til 2000 frivillige fordelt på 65 
seksjonsledere under de forskjellige arrangementene 

-   For god gjennomføring er vi avhengig av gode relasjoner mot internasjonale og 
nasjonale forbund (NSF og NSSF), partnere, kommune, sportslig apparat, frivillige og 
presse 

 

2009 September- 2014 Desember: Senior Vice President, Wireless Maingate AB, Sverige og 
Norge 

- Daglig leder Norge  

- Totalansvarlig for utviklingen av det vertikale industri segmentet ”Security” i Europa 

- Strategi, budget, personal og salgsansvar (20 millioner kroner i 2014) 

 

2008 Februar- : Daglig leder og konsulent i Kristin Sæterøy Consulting 

mailto:kristin@sateroy.com


 
- Konsulenttjenester innen forretnings- utvikling og strategi- utvikling 

 

2007 August- 2008 Februar: Business Development Director, Nutri Pharma ASA 

- Utvikling og implementering strategi for lansering av nytt helse produkt for kvinner 

- Delprosjektansvarlig for budsjett, nettsiden, design, kommunikasjon/markedsføring og 
valg av underleverandører 

- Styre representant 

 

 

2004 April – 2007 August: Director Enterprise Vertical Segment, Enterprise AB, Sverige, 
Marketing and Sales 

- Prosjektansvarlig for utviklingen av Enterprise strategien 2007-2012 innen BU 
Multimedia  

- Global ledelse, utvikling, oppbygning og implementering av solution området ”Vertical 
Segments” (Mobile løsninger for Industri segmenter) 

- Supportere markeds organisasjonene med kundepresentasjoner, utvikling av 
salgsprosesser, forretningsplaner, marketsmaterial og opplæring  

- Salgs og budsjettansvar på 100 MSEK for 2005 og 200 MSEK for 2006, 10 ansatte 
med ansvar for implementering mot Ericssons markeds- og salgsorganisasjoner 

 

2003 November- 2004 April: Enterprise Growth Project, Enterprise AB, Sverige 

- Utvikling av den nye Ericsson Enterprise stategien for Ericsson globalt med 
hovedansvar for den direkte kunde kanalen 

- Markedsundersøkelser, intervjuer og koordinering av aktiviteter 

- Utvikling av en markeds segmenteringsmodell basert på markedsbehov og 
investeringsområder for mobile løsninger for industrisegmenter 

- Presentasjon av strategien for den nye Enterprise satsningen for Ericsson Mngt. 

 

2003 Mars-Oktober: Head of Mobile Enterprise Solutions, Ericsson DACH (Tyskland, 

Østerrike og Sveits), Marketing & Business Development  

- Utvikling og  implementering av  ”Mobile Enterprise Strategy” for Ericsson i Tyskland, 

Østerrike og Sveits (Utvikle forretningsplaner, kundepresentasjoner og tilbud 

- Markedsundersøkelser og koordinering av aktiviteter (mellom 3 land og hovedkontor) 

- Oppbygning av organisasjon for ”Enterprise Solutions” 

 

2001-2003:  Director Ericsson Consulting, Ericsson Sveits 

- Ledelse og oppbygning av Ericsson Consulting i Sveits 

- Budsjett  1.8 Mill. Euro med 12 ansatte 

- Utvikle kunde- og forretningsplaner, utvikle og implementere interne og eksterne     

prosesser og rekruttering 

 

2000: Marketing and sales manager, Ericsson Consulting, Sveits 

- Markedsføring av tjeneste portefølje 

- Utvikle og gjennomføre markedsføringsplan 

- Salg og ledelse av konsulentprosjekter innen Mobilt Internett og UMTS 

 



 

1998-2000: Solution Marketing Manager, Ericsson Enterprise, Sveits 

- Konseptutvikling og implementering av tjenesteportefølje for Ericsson Enterprise 

- Prisstrategier, tilbud og kundepresentasjoner 

- Utvikling og implementering av markedsføringskonsept og plan  

 

1995-1998: Business Manager Services, Ascom, Sveits 

- Prisstrategier, tilbud og kundepresentasjoner 

- Utvikling av forretningsplaner og interne kommunikasjons- og salgsprosesser 

Språk         

Tysk, Engelsk og Norsk (Morsmål)  

Skikarriere         

1987-1988 Juniorlandslag (2 år) 

1989 Senior rekruttlandslag (1 år) 
Har i løpet av karrieren tatt 6 JR NM sølvmedaljer og 1 JR NM gullmedalje samt 1 senior NM sølv 

medalje. Jeg ble nummer 4 individuellt i JR WM i 1988 i Saalfelden i Østerrike  

Annet         

Trener og holder meg i form 

Stor interesse og glede av matlaging 

Verv:  

Freestyle komite medlem Norges Skiforbund    



 
1. Namn: Tonje Norheim Tangerud 

Født: 03.04.1977 

 
 

2. Klubb: Sogndal IL 

 
 

Kompetanse: 

• Norges Toppidrettsgymnas Geilo 

o 1995-1998 

 
• Landslagsløpar Norges Skiforbund Alpint 

o 1996-2000 

o Utfor og super-G 

o 6 NM-medaljar 

o Slutta på grunn av skade 

 
• Drift av Turtagrø Hotel 

o 02.2001-09.2001 

 
• Dagleg leiar Nordfjordeid Senter AS 

o 2001-2003 

 
• Postmeister Posten Norge AS, Nordfjordeid 

o 2003-2006 

 
• Distribusjonsleiar Posten Norge AS, Askøy 

o 2006-2008 
 

• Kunderådgjevar Sparebanken Vest, Sogndal 

o 2008-2018 

 
• TNT Aktiv (sjølvstendig næringsdrivande) 

o Arrangement, HMS og administrasjons rådgjevar 

o 2018- 

 
• Ulike verv: 

o Styremedlem i Sogn og Fjordane Skikrins sidan 2017. Ansvar for marknad, arrangement 

og utvikling. 

o Krinstrenar i periodar for Sogn og Fjordane Skikrins. 

o Styremedlem i Sogndal idrettsråd sidan 2018. 

o Styremedlem i Sogndal IL sidan 2016. Styreleiar frå 2020. 

o Styremedlem og trenar Sogndal IL Alpin sidan 2018. 

o Leiar breiddestyret og medlem hovudstyret i Sogndal Fotball, 2011-2013. 

o Ulike verv i Sogn og Fjordane Fotballkrets, 2004-2011. 

 

 




