
ÅRSMØTE 2021
PMI NORWAY CHAPTER
19:30 – 21:00

Virtuelt

21. OKTOBER 2021



Agenda

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere og tellekorps

3. Styrets årsberetning og regnskap for foregående periode - 1.september 2020 – 31.august 2021 - inkludert 

konstitusjonskomiteens rapport.

4. Budsjett for neste periode - 1.september 2021 – 31.august 2022

5. Valg til Chapter-styre og konstitusjonskomité

6. Etablering av valgkomité
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1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Anbefaler godkjenning
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2a. Valg av møteleder

Foreslår fungerende president – Bjørn Harald Jakobsen
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2b. Valg av referent 

Foreslår Operations Director – Vildana Grabovica
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2c. Velge underskrivere på protokoll (2 stk) 

Foreslår følgende:

- Branch Director – Christine M. Hansen

- Finance & Web manager – Kari Mørkesdal
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2d. Velge tellekorps

For punkt 1 – 4 og 6 brukes følgende prosedyre for telling:

- De som er enige forholder seg rolige

- De som har innsigelser må komme med de

For punkt 5 benyttes innebygd tellefunksjonalitet i Teams for telling av stemmer ifm
valg

- To kandidater til å bekrefte telling (referat / rapport)
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3a. Styrets årsberetning og regnskap for foregående periode -
1.september 2020 – 31.august 2021

Det forutsettes at årsberetningen er lest. Årsberetningen kommenteres overordnet, og det er åpent for spørsmål.
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Hovedtrekk fra årsberetning

• Covid-19 har påvirket ambisjonene for perioden

• Alle møteplasser har vært digitale, med unntak for Arendalsuka

• Arbeidsgrupper fra forrige periode har vært videreført

• Frafall fra flere sentrale roller

• Hovedfokus fremover vil være å styrke tilbudet til medlemmer, finne møteplasser 
og øke interessen for prosjektledelse
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Member engagement

Det vi er fornøyd med

• Rekruttert 40 nye medlemmer bare i år

• Blir svært godt mottatt både hos nye medlemmer og i 
næringslivet

Viktig i tiden fremover

• Sørge for å skape verdi for våre medlemmer slik at de 
ønsker å være sammen med oss

• Opprettholde vår posisjon som ledende innenfor 
Prosjektledelse - både organisasjonen PMI og våre 
sertifiseringer

• Få med oss også de unge og nye prosjektlederne
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Medlemsutvikling 2019 – til i dag



Branch Development og Volunteer Engagement

Det vi er fornøyd med

• Arbeidsgruppe frivilligrekruttering: beskrevet roller og onboardingprosess for nye 
frivillige

• Lite aktivitet i branches pga restriksjoner på fysiske møter

• Høy aktivitet hos Young Professionals

Viktig i tiden fremover

• Revitalisere fysiske møteplasser 

• Sikre god balanse mellom virtuelle og fysiske aktiviteter og en riktig organisering 
iht dette
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Partners and Sponsors

Det vi er fornøyd med

• Vi har fått med oss noen av de tidligere partnerne våre fordi om det har vært 
utfordrende tider mtp. den pågående pandemien

Viktig i tiden fremover

• Utvikle hva vi tilbyr partnerne våre for å gjøre partnerskap mer attraktivt

• Finne flere partnere
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Professional Development og Coopetition

Det vi er fornøyd med

• Coopetition-samarbeidet med andre foreninger

• Arbeidsgruppe for ATP og sertifiseringer

Viktig i tiden fremover

• Videreføring av Coopetition

• Vurdering av videre arbeid for arbeidsgruppen for ATP og sertifiseringer
• Hvilken informasjon mangler medlemmene?

• Mulighet / ønske om kollokviegrupper eller mentorordning?

• Tettere kontakt med skolene som utdanner fremtidens prosjektledere
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Samarbeid og effektivitet

Det vi er fornøyd med

• Microsoft365
• Zoho mail erstattet med Exchange Online/Outlook

• Dropbox erstattet med Teams

Viktig i tiden fremover

• Styrke bruken av samhandlingsplattformen Microsoft365
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Økonomi og styring

Det vi er fornøyd med

• Resultatet er i pluss

• Fortsatt gode inntekter fra medlemsmassen

• God balanse

Viktig i tiden fremover

• Sponsorinntekter

• Opprettholde medlemsmassen
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Gjennomgang av regnskap
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3a. Styrets årsberetning og regnskap for foregående periode -
1.september 2020 – 31.august 2021

Forslag til vedtak: 

- Årsberetning og regnskap for foregående periode 01.september 2020 - 31.august 2021 er ***. 
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3b. Konstitusjonskomiteens rapport for foregående periode - 1.september 2020 – 31.august 2021

Det forutsettes av revisjonsberetningen er lest, og det er åpent for spørsmål
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4. Budsjett for neste periode - 1. september 2021-31. august 2022
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4. Budsjett for neste periode - 1. september 2021-31. august 2022

Forslag til vedtak: 

- Budsjettet for periode 01.september 2021 - 31.august 2022 er ***. 
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5. Valg til Chapter-styre og konstitusjonskomité

Følgende roller er på valg

• Nestleder / Vice President (1 år)

• Partner- og sponsordirektør / Partner & Sponsor Director (2 år)

• Medlemsdirektør / Member Engagement Director (2 år)

• Frivillighetsdirektør / Volunteer Engagement Director (2 år)

• Fagdirektør / Professional Development Director (2 år)

• Medlem i konstitusjonskomiteen/ Member of the Auditing Committee (2 år)

• Medlemmer i valgkomiteen / Members of the Nominating Committee (1 år)
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Valgkomitéens innstilling:

➢ André Vogt

➢ Olga Lotherington

➢ Merete Johansen

➢ Gry Haga

➢ Benjamin Rixon

➢ Øyvind Johnsen

➢ Fortsette med gjeldende valgkomité



Praktisk informasjon om valgprosessen

1. Kandidaten presenteres

2. Det vil dukke opp en valgboks på skjermen din / chat

3. Du må velge ett av svarene og trykke «Submit vote»

4. Det gis opptil ett minutt å velge

5. Det er mulig å endre svaret så lenge avstemningen er åpen

6. Svaret ditt er anonymt
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Nestleder / Vice President
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André Vogt

Prosjektledelsesrelatert info, f.eks. sertifiseringer: 

• PMP 

• (HIT) Hovedstads-områdets nettverk for IT-styring og 
ledelse – medlem av kjernegruppen 

• MSP® Foundation

• PRINCE2® Foundation 

• Prosjektledelse fra BI 

• Sertifisert Telenor Prosjektleder 

Jeg ønsker å bidra til prosjektlederfaget på følgende 
måte: 

Først og fremst ønsker jeg å bidra til å styrke den 
profesjonelle statusen til PMI, herunder 
prosjektledere som har PMP-sertifiseringen. 

Dernest kan jeg bidra faglig innenfor temaer som 
smidig prosjektledelse, gjerne slik at det blir tydeligere 
at PMI ikke er forbeholdt vannfallsprosjekter. 

Mine interesser går også på løpende prioritering og 
styring av prosjekter, herunder metodikk som 
verdimatrise og risikostyring. Det kunne vært 
spennende å bidra til styrke kontakt og samarbeid 
mellom HIT og PMI i Norge. 

Om meg 

49 år, gift, 2 voksne sønner og bosatt på Hvalstad i 
Asker utenfor Oslo i et gammelt hus, som krever en 
del løpende oppmerksomhet. 

Har hovedsakelig jobbet som program- og 
prosjektleder for store initiativer innen IT/ Telekom de 
siste 20 årene i bedrifter som Telenor, Conax og Get. 
De siste 10 årene har interessene gått i retning av 
hvordan man kan nyttiggjøre seg smidig tankesett og 
teknikker i prosjekter. En god arena for dette har vært 
i (HIT) Hovedstadsområdets nettverk for IT-styring og 
ledelse. 

Jeg var sentral i oppbyggingen av det som i dag er 
Holte Academy som tidligere partner i Holte 
Consulting, og har selv holdt PMP-sertifiserings-kurs, 
men er nok blitt litt rusten på detaljene. 

Hovedinteressen utenfor jobb er familie, venner, 
fjellturer til fots og på ski, hund, sykling og hage, samt 
litt seiling. 

Sykkelprosjektet for tiden er å sykle norskekysten fra 
sør til nord. Status er å starte i Bodø neste sommer. 

Kandidat



Partner- og sponsordirektør / Partner & Sponsor Director

3 NOVEMBER 2021ÅRSMØTE 2021 24

Olga Lotherington

Prosjektledelsesrelatert info, f.eks. sertifiseringer: 

• PMP sertifisering - 11/2017 

• Master in Management "International Business 
and Project Management, ESCP-EAP Paris - 2001 -
2003 

• SAP Prosjektleder siden 2016 

Jeg ønsker å bidra til prosjektlederfaget på 
følgende måte: 

Ved å engasjere meg i PMI Norway Chapter, ønsker 
jeg å være med å skape merverdi for PMIs
medlemmer og partnere. 

Jeg vil bidra med å øke bedrifter og 
organisasjoners bevissthet rundt den strategiske 
betydning av prosjektlederfaget i dagens og 
morgensdagens dynamiske og komplekse miljøer. 

Jeg ønsker å kunne gi medlemmer muligheten til å 
utvikle seg i sin prosjektleder karriere gjennom 
nettverksbygging og faglig utvikling. 

Om meg 

Norsk slekt og franske røtter, jeg vokste opp i 
Frankrike og flyttet til Norge i 2008. Jeg er nå 
bosatt på Grünerløkka i Oslo, men har fortsatt en 
fot i Frankrike. 

Mine 2 barn går på Lycée René Cassin - den 
Franske skolen i Oslo. 

Jeg startet som SAP konsulent i Paris i 2003 og 
siden jobbet for Aker Solutions, Statkraft før jeg 
begynte i Yara i 2019. 

Kandidat



Medlemsdirektør / Member Engagement Director
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Prosjektledelsesrelatert info, f.eks. sertifiseringer: 

Jobbet 30 år i IT-bransjen, siste 20 som prosjekt-
leder på leverandørsiden. Nå prosjektleder for 
innføring av kliniske systemer ved Nordlands-
sykehuset i Bodø. 

• PMP sertifisering 2011. 

• Benefint Manager sertifisert.

Jeg ønsker å bidra til prosjektlederfaget på 
følgende måte: 

Ønsker å løfte frem prosjektlederfaget og 
metodikken som en kritisk suksessfaktor for å få 
gjennomført prosjekter og skape synlige gevinster. 

Synliggjøre verdien av å ha en profesjonell 
verktøykasse hvor man utfra prosjektets behov 
kan sørge for å gjøre de rette tingene til rett tid og 
gjennom det, nå avtalte mål innenfor avtalte 
rammer. 

Er ikke notorisk tro mot metodikken, men bruker 
de verktøy som skal til for å få jobben gjort. 

Om meg 

Stolt nordlending. 

Født og oppvokst i Bodø. Tok utdannelse og 10 år 
med jobb i Oslo før hjemlengselen ble for stor og 
flyttet hjem igjen. 

Brenner for å få ting til. Engasjert, entusiastisk og 
har en sterk gjennomføringsevne. 

Liker utfordringer og å ha mange baller i luften. 
Syntes det er svært meningsfullt å jobbe i 
helsevesenet. Mener vi er privilegert og har ett av 
verdens beste helsetilbud (men, vi har mye å gå på 
på IT siden). 

Bruker gjerne helgene på hytta og i godt selskap 
med nære venner. 

Familie: Samboer, to ungevoksne barn og en hund. 
Lidenskapelig opptatt av hest, har en travhest som 
jeg trener og kjører løp med selv. Merete Johansen

Kandidat



Frivillighetsdirektør / Volunteer Engagement Director
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Gry Haga

Prosjektledelsesrelatert info, f.eks. sertifiseringer: 

• PMP sertifikat 

Jeg ønsker å bidra til prosjektlederfaget på 
følgende måte: 

Bidra med erfaring fra prosjekter innenfor olje og 
gass industrien, samt prosjektledelse og 
gjennomføring av prosjekter generelt. Jeg er 
spesielt opptatt av kommunikasjon og involvering 
av relevante stakeholdere i prosjektgjennomføring 
for å sikre forankrede, gode og målrettede 
løsninger. 

Jeg ønsker å bidra til kontinuerlig utvikling av 
prosjektfaget i et miljø stadig i endring. 

Om meg 

49 år, gift og to barn på 15 og 17 år. Etter endt 
utdannelse fra University of Strathclyde, Glasgow 
fikk jeg jobb innen olje og gass. Har vært innom 
Aker, senere AkerKværner og Equinor (tidligere 
Statoil). Jeg begynte i WintershallDea i 2013 som 
Plant integrity Manager og ble da ansvarlig for å 
bygge opp en teknisk støtteavdeling for 
driftsorganisasjonen til den eneste plattformen i 
selskapet. 

Jeg har erfaring fra prosjekter og drift inkludert et 
par år i offshorerotasjon. De siste årene har jeg 
jobbet som prosjektleder og del-prosjekteleder i 
større og spennende prosjekter i selskapet. 

Hovedinteresser utenfor jobb er å reise, helst 
eksotiske reisemål. Jeg har alltid en bok på 
nattbordet og er ellers opptatt av hage, samt å 
holde kroppen i noenlunde god form. 

Kandidat



Fagdirektør / Professional Development Director
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Benjamin Rixon

Prosjektledelsesrelatert info, f.eks. sertifiseringer: 

• PMP – Project Management Professional 

• CCMP – Certified Change Mgmt Professional 

• MoP – Management of Portfolios 

• PRINCE2 Practitioner

• SureStep Certified Project Manager 

• Certified Scrum Master 

Prosjekterfaring siden 2010. 

Jeg ønsker å bidra til prosjektlederfaget på 
følgende måte: 

Jeg ønsker å bidra til å senke terskelen for 
prosjektledere til å ta del av PMI felleskapet, 
gjennom å strukturere og forenkle informasjon 
knyttet til kurs og sertifiseringer. Jeg ønsker også å 
bidra til at prosjektlederfaget utvikles sammen 
med digitaliseringen og den generelle 
samfunnsutviklingen. Gi medlemmer (og andre) 
mulighet til å delta i kontinuerlig læring og 
utvikling og holde seg oppdatert. 

Om meg 

Jeg er i slutten av trettiårene og jobber som 
Prosjektdirektør i Sector Alarm konsernet, en jobb 
jeg har hatt i 4 år. Jeg har tidligere erfaring fra 
consulting og bank. 

Jeg er gift og pappa til to barn, Ingrid og Valter 
som jeg tilbringer mye tid sammen med, 
fortrinnsvis på hytta der vi kan dyrke våre 
interesser med sykling, ski og peiskos. 

Fritiden som ikke tilbringes med familien brukes 
på golfbanen, eller på motorsykkelturer med gode 
kompiser. 

På TV liker jeg å se det meste a spenningsserier og 
Formula 1 på søndager. 

Kandidat



Medlem i konstitusjonskomiteen/ Member of the Auditing Committee
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Øyvind Johnsen

Prosjektledelsesrelatert info, f.eks. sertifiseringer: 

• PMP – Project Management 

• PMI-RMP – Risk Management 

• PRINCE2 – Project Management 

• PRINCE2 Agile – Project Management med smidig 
innhold / with agile content

• MSP – Programme Management 

• MoP – Portfolio Management 

• ITIL – IT Service Management 

• Lean Six Sigma Black Belt 

• ISO 27001 Foundation – Information Security 
Management 

Jeg ønsker å bidra til prosjektlederfaget på følgende 
måte: 

Jeg er spesielt opptatt av å øke prosjektleder-kompetansen 
i Norge for å sikre flere, vellykkede prosjekter. 

Har sittet i konstitusjons-komiteen siden 2019. Satt i styret 
i PMI Norway Chapter, som Academic Outreach Director fra 
2015 til 2019. Jeg har også vært PMIEF/PMI Norway 
Chapter Liaison. 

Jeg ønsker å forsette min frivillige innsats som medlem av 
konstitusjonskomiteen. 

Om meg 

Utdannet sivilingeniør i Edinburgh og Master of 
Management fra BI. Jobbet innen telekom og 
forsvarsindustri i Oslo med lengre oppdrag i Harlow, Paris 
og Doha. 

Ansatt i Holte Consulting hvor jeg er seniorrådgiver innen 
IKT-prosjektledelse og holder kurs i regi av Holte Academy. 

Har de siste årene jobbet med landsdekkende utbygging av 
Nødnett, hvor jeg blant annet har hatt roller som Contract
Change Manager og Risk Manager. Har også vært Risk 
Manager for et større program i Politidirektoratet. 

Bor i Oppegård og er gift med Anne. Vi har tre voksne 
gutter. Trives aller best på hytta på hjemstedet i 
Holmestrand og på jakt etter turorienteringsposter. 

Jeg bidrar også som frivillig i Oppegård Rotary Klubb. 

Kandidat



Medlemmer i valgkomiteen / Members of the Nominating Committee

Begge årets medlemmer har sagt seg villige til å sitte i valgkomiteen for 2022

- Gunn Stirling

- Paul Mugford
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Takk til

Barbro Moen Ternsten – President 

Geir Senland – avtroppende Partner & Sponsor Director

Tonje Bøhn Kristiansen – avtroppende Professional Development Director

Siv Una Hagen – Branch Manager Rogaland

Joe Aloka K’odingo – EF Liaison

Jan-Håvar Hansen – ECC Liaison
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ÅRSMØTE 2021
PMI Norway Chapter

21.OKTOBER 2021
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