Høsten 2021
Til Styret for PMI Norway Chapter
Fra Valgkomitéen

I henhold til Bylaws for PMI Norway Chapter overleverer herved Nominating commitee (Valgkommitteen)
INNSTILLING TIL NYTT STYRE I PMI NORWAY CHAPTER
Board of Directors *) (Styret):
Følgende personer innstilles ved ordinært årsmøte mandag 21. oktober 2021:
På valg for 2 år:
•
•
•
•

Member Engagement Director (Medlemsansvarlig) Merete Johansen - gjenvalg
Volunteer Engagement Director (Frivillighetsansvarlig) Gry Haga
Professional Development Director (Fagansvarlig) Benjamin Noel Rixon
Partner & Sponsor Director (Bedriftspartner- og sponsoransvarlig) Olga Lotherington

På valg for 1 år:
•
Vice President (Visepresident) André Vogt.
Ikke på valg, gjenstående periode 1 år:
•
President (President) Bjørn Harald Jacobsen.
•

Branch Director (Lokallagsansvarlig) Christine M. Hansen.

•

Operations Director (Administrasjonsansvarlig) Vildana Grabovica

*) Valgkomiteen har valgt å bruke de engelske titlene som styret har brukt for å bedre beskrive innholdet i rollene,
fremfor tittelen som brukes i By-Laws.

Styret har i år hatt frafall av President som så seg nødt til å trekke seg i juni 2020. Visepresident trådte
inn i rollen som president.
Valgkomiteen har innstilt André Vogt som Vice President. Han er konsulent innenfor
informasjonsteknologi og PMP med lang prosjektleder erfaring. Valgkomiteen mener han vil være en god
støttespiller til styret og presidenten.

Bedriftspartner- og sponsoransvarlig. Hun
kommer fra Yara og ønsker blandt annet bevissthet rundt den strategiske betydning av prosjektlederfaget.
Benjamin Noel Rixon er innstilt som Fagansvarlig. Han kommer fra Sector Alarm og ønsker bla. å bidra
med forenklig av informasjon rundt sertifiering og muligheter for medlemmene til å utvikle seg videre.
Olga Lotherington er innstilt til den viktige rollen som

Som Frivillighetsansvarlig er Gry Haga innstilt. Hun kommer fra Wintershall og er ganske ny PMPer. Hun
kommer med friske øyne for a bekle en rolle i støpeskjeen. Hun har allered vært i kontakt med Christine
Hansen (Lokallagsansvarlig) ifm arbeidsgruppen for frivillig engasjement.

Merete Johansen er innstilt

som Medlemsansvarlig. Hun har allered sittet i rollen ett år, kommer fra Nordlandsykehuset og er en
utadvendt og engasjert PM.
Alle kandidater er blitt vurdert i henhold til nominasjonskriteriene in Artikkel VI Seksjon 5.
Vi mener innstillingen vil gi PMI Norway Chapter et styre med god bredde i alder og erfaring og en
balansert kjønnsfordeling.
Innstillingen er enstemmig.
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INNSPILL TIL ANDRE KOMITEER OG VERV I PMI NORWAY CHAPTER
Valgkomiteen har i år som i de senere årene, blitt bedt om komme med forslag til kandidater til andre
komiteer og verv adressert i By-Laws, eller er en del av styrets engasjement i PMI sentralt. Følgende er
valgkomiteens innspill:
Auditing or Constitution Committee (Konstitusjonskomiteen):
Dette er en posisjon der det er veldig nyttig å ha kunnskap og forståelse for hvordan PMI Norway Chapter
er organisert og fungerer. En må sette seg inn i By-Laws. Valgkomiteen har ofte sett at dette er et verv
som passer for medlemmer som tidligere har hatt posisjoner i Styret eller lokallagene.
Følgende person innstilles til Styret i forbindelse med årsmøtet:
På valg for 2 år:
•
Medlem konstitusjonskomite: Øyvind Johnsen, gjenvelges for 2 år.
Ikke på valg:
•
Medlem konstitusjonskomite:, Espen Joranger, gjenstående periode 1 år.
Øyvind har sagt seg villig til å stille til gjenvalg og vi er veldig glade for det. Det sikrer kontinuitet.
Nomination Committee (Valgkomiteen):
I hht By-Laws utnevner presidenten i PMI Norway Chapter hvert år medlemmer til valgkomitéen som en
del av årsmøtet. De utfører sitt arbeid uavhengig. Begge årets medlemmer, Paul Mugford og Gunn
Stirling, har sagt seg villige til å sitte i valgkomiteen for 2022, dersom styret ønsker det.
Ettersom det også i år har vist seg å være utfordrende å finne kandidater til verv, ønsker valgkomitén at
det tidlig på våren 2022 nedsettes en arbeidsgruppe som kan jobbe sammen med valgkomiteen frem til
valget høsten 2022.

Innspillene er enstemmige.
Oslo, 8. oktober 2021

Gunn Stirling (sign)

Paul Mugford (sign)

Komiteleder
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