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           Høsten 2022 
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 torsdag 13. oktober 2022: 

På valg med nyvalg ideelt 1) om 2 år:  
 President (President) Mona Hjortdal 
 Vice President (Visepresident) Kjetil Volle 
 Operations Director (Administrasjonsansvarlig) Tor Christian Skauge 
 Young Professionals 2) (Leder for unge prosjektledere) Dennis Bogen 
 Event Director 2) (Arrangementsansvarlig) Kandidat foreløpig ikke avklart 3) 

På valg med nyvalg ideelt 1) om 1 år: 
 Member Engagement Director (Medlemsansvarlig) Lill‐Ann Diserud  

 Professional Development Director (Fagansvarlig) Ingrid Viddal 

Ikke på valg, gjenstående periode 1 år: 
 Volunteer Engagement Director (Frivillighetsansvarlig) Gry Haga 

 Partner & Sponsor Director (Bedriftspartner‐ og sponsoransvarlig) Olga Lotherington 

1) For å ha kontinuitet i styrearbeidet har det vært vanlig at ca 50% av styrevervene er på valg hvert år. Med de nye 
rollene har valgkomiteen foreslått 4 roller for en period på 2 år og 2 roller for en periode på 1 år. Dersom alle blir 
sittende i den foreslåtte lengden er vi tilbake til en god overlapp ved neste valg.  
2) Event Director og Young Professionals er nye roller/ medlemmer av styret. 
3) Valgkomiteen har pr signaturdato ikke klart å finne en kandidat til dette nye vervet. Arbeidet med å finne en 
kandidat vil forsette.  

 
Alle kandidater er blitt vurdert i henhold til nominasjonskriteriene in Artikkel VI Seksjon 5. På årsmøtet vil 
alle kandidater bli presentert eller får presenter seg selv.  
   
Valgkomiteen mener innstillingen vil gi PMI Norway Chapter et styre med god bredde i alder og erfaring 
og en balansert kjønnsfordeling. Vi oppfatter at dette er kandidater med stort engasjement og 
entusiasme. Vi har tro på at disse, samme med Gry og Olga som blir med videre fra dagens styre, vil 
finne noen nye veier og samtidig holde fast ved det god ved arbeidsformen som er blitt etablert i de siste 
årene. Muligheten til opplæring og konsultasjon med avtroppene styremedlemer vil være uvurderlig i en 
overgangfase, men også videre.  
 
Valgkomiteen retter stor takk til alle avtroppende styremedlemmer for den innsatsen de har gjort. 
 
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 å komme med forslag til kandidater til andre 
komiteer og verv adressert i By-Laws, eller som 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: Espen Joranger, gjenvelges for 2 år. 
Ikke på valg: 

 Medlem konstitusjonskomite: Øyvind Johnsen, gjenstående periode 1 år. 
 
Espen har sagt seg villig til å stille til gjenvalg og vi er veldig glade for det. Det sikrer kontinuitet. 
 
Nomination Committee (Valgkomiteen): 
Med så mange verv å besette som høsten 2022 er det krevende å finne kandidater. Årets prosess har 
blitt gjort enklere ved større involvering av styremedlemmer og andre til å finne mulige kandidater. Det 
anbefales et slikt sammarbeid også i fremtiden.   
I hht By-Laws utnevner presidenten i PMI Norway Chapter hvert år medlemmer til valgkomitéen som en 
del av årsmøtet. Begge årets medlemmer, Paul Mugford og Gunn Stirling, har sagt seg villige til å hjelpe  
til også i 2023, men anbefaler at man besterber seg på å finner 2-3 nye kandidater til å formelt sitte i 
valgkomiteen for 2023.  
 
 
 
Innspillene er enstemmige. 
 

Oslo, 3. oktober 2022 

 
 
 

Gunn Stirling (sign)   Paul Mugford (sign)  
Komiteleder    Medlem    
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