
Til: Generalforsamlingen i Gjensidige Forsikring ASA 
Fra: Nominasjonskomiteen  
Dato: 17. mars 2015 
 
 
 

Valg av medlemmer til representantskapet, kontrollkomiteen og nominasjonskomiteen 
 
Nominasjonskomiteen har i 8 møter gjennom høsten 2014 og våren 2015 behandlet nominering av 
kandidater til de styrende organer. I tillegg til komiteens kontakt til Gjensidigestiftelsen, ble det sendt brev til 
de 10 største aksjeeierne, hvor de ble invitert til å gi innspill til nominasjonsprosessen. På selskapets 
hjemmeside har det vært lagt til rette for at alle aksjeeiere kan fremme sine forslag til kandidater. I det 
følgende gjengis Nominasjonskomiteens innstilling til valg av medlemmer i Representantskapet, 
Nominasjonskomiteen og Kontrollkomiteen. 
 
Følgende aksjeeier valgte medlemmer sitter i dag i de ulike vervene:  
 
Representantskapet:         
 

Navn Rolle Valgt første gang 

Iversen, Bjørn Ordfører 2010 

Christina Stray Varaordfører/medlem  2011 

Bjørn, Benedikte Bettina Medlem 2010 

Daugaard, Knud Peder Medlem 2011 

Dille, Randi Medlem 2010 

Frogner, Marit Medlem 2011 

Hansen, Hanne Solheim Medlem 2012 

Holtet, Geir Medlem 2010 

Olimb, Pål Medlem 2014 

Ottestad, John Ove Medlem 2010 

Petersen, Stephen Adler Medlem 2012 

Stakkeland, Lilly Tønnevold Medlem 2010 

Søfteland, Even Medlem 2010 

Wold, Terje Medlem 2011 

   

Kvinlaug, Ivar 1.vara 2010 

Myhra, Nils-Ragnar 2. vara 2014 

Rønneberg, Hanne 3, vara 2014 

Kleiven, Bjørnar 4. vara 2014 

 
Representantskapet består av 21 medlemmer, hvorav to tredjedeler velges av aksjeeierne i 
generalforsamlingen. Gjensidigestiftelsens styre foreslår kandidater til en tredjedel av plassene. I tillegg 
velges en tredjedel av og blant de ansatte. 
    
Samtlige medlemmer er nå på valg og skal velges for ett år, jf vedtektenes § 2-6.  
 
Med unntak av Hanne Rønneberg har samtlige medlemmer meldt at de er disponible for gjenvalg.  
 
 
Kontrollkomiteen:  
 

Navn Rolle  Valgt første gang 

Steen, Sven Iver Leder 2010 

Lee, Liselotte Aune Medlem 2010 

Strømme, Hallvard Medlem 2010 

Næsseth, Vigdis Myhre Vara 2010 

 
 
Samtlige medlemmer er nå på valg og skal velges for ett år, jf vedtektenes § 2-5.  
 
Samtlige medlemmer har meldt at de er disponible for gjenvalg.  
 
 
Nominasjonskomiteen: 



 

Navn Rolle Valgt første gang 

Iversen, Bjørn Leder 2010 

Bjørn, Benedikte Bettina Medlem 2010 

Ibsen, Mai-Lill Medlem 2014 

Kvinlaug, Ivar Medlem 2013 

Ottestad, John Ove Medlem 2010 

 
 
Samtlige medlemmer er nå på valg og skal velges for ett år, jf vedtektenes § 2-4.  
 
Med unntak av Benedikte Bettina Bjørn har samtlige medlemmer har meldt at de er disponible for gjenvalg. 
 
Nominasjonskomiteen har som ved tidligere nomineringer vektlagt at representantskapet bør være allsidig 
sammensatt. Videre har nominasjonskomiteen lagt vekt på kontinuitet og balanse når det gjelder kjønn og 
alder, samt erfaring og kompetanse som kan dekke de ulike organers behov, samt representasjon fra ulike 
deler av Norge og fra Norden.  
 
På bakgrunn av dette fremmer nominasjonskomiteen følgende innstilling til valg av representantskap, 
kontrollkomité og nominasjonskomité, samt innstilling til generalforsamlingens forslag til 
representantskapets valg av ordfører og varaordfører:  
 
 
Innstilling: 
 
Valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet 
 
Nominasjonskomiteen innstiller på gjenvalg av følgende personer:  
 
Bjørn, Benedikte Bettina     Medlem  
Daugaard, Knud Peder     Medlem 
Dille, Randi      Medlem 
Frogner, Marit      Medlem 
Hansen, Hanne Solheim     Medlem 
Holtet, Geir      Medlem 
Iversen, Bjørn      Medlem 
Olimb, Pål      Medlem 
Ottestad, John Ove     Medlem 
Petersen, Stephen Adler     Medlem 
Stakkeland, Lilly Tønnevold    Medlem 
Stray, Christina      Medlem 
Søfteland, Even      Medlem 
Wold, Terje      Medlem 
 
Kvinlaug, Ivar      1. vara 
Myhra, Nils-Ragnar     2. vara 
Kleiven, Bjørnar      3. vara 
 
Videre innstiller nominasjonskomiteen som nytt varamedlem av representantskapet:  
 
Raadim, Berit      4. vara 
 
I overensstemmelse med bestemmelsene i finansieringsvirksomhetsloven § 2d-3, fjerde ledd, vil 1. og 2. 
vara kun innkalles dersom det er meldt forfall fra personer som er valgt etter innstilling fra 
Gjensidigestiftelsen. Ved øvrige forfall fra aksjonærvalgte medlemmer, vil 3. og 4. vara innkalles.  
 
 
Informasjon om kandidatene følger vedlagt.  
 
 
Generalforsamlingens forslag til representantskapets valg av ordfører og varaordfører  
 
Nominasjonskomiteen innstiller Bjørn Iversen som generalforsamlingens forslag som gjenvalg til ordfører i 
representantskapet og Christina Stray som generalforsamlingens forslag til gjenvalg som varaordfører. 
 



 
Valg til kontrollkomiteen 
 
Nominasjonskomiteen innstiller på gjenvalg av følgende personer: 
 
Steen, Sven Iver   Leder 
Lee, Liselotte Aune  Medlem 
Strømme, Hallvard  Medlem 
Næsseth, Vigdis Myhre  Vara  
 
Informasjon om kandidatene følger vedlagt.  
 
 
Valg til nominasjonskomiteen 
 
Nominasjonskomiteen innstiller på gjenvalg av følgende personer: 
 
Iversen, Bjørn   Leder 
Ibsen, Mai-Lill   Medlem 
Kvinlaug, Ivar   Medlem 
Ottestad, John Ove  Medlem 
  
 
Benedikte Bettina Bjørn meldte til nominasjonskomiteen i mars at hun frasier seg gjenvalg grunnet 
jobbmessige forhold. På grunn av kort tid fra beskjeden ble mottatt og frem til ferdigstillelse av innstillingen, 
har nominasjonskomiteen drøftet og kommet til at de ikke fremmer forslag til kandidat på et femte medlem 
for 2015. Til støtte for vurderingen viser nominasjonskomiteen til at det følger av vedtektenes § 2-4 at 
nominasjonskomiteen har fire til seks medlemmer. Nominasjonskomiteen vil diskutere komiteens antall 
påny etter at ordinær generalforsamling er gjennomført i 2015. 
 
Informasjon om kandidatene følger vedlagt.  
 
 
Bjørn Iversen 
Leder av nominasjonskomiteen 
 
 
Vedlegg 


