
 
 

Generalforsamling i Ranaregionen 
Næringsforening den 25. mai 2022  

 

Sak: 8. Valg  

Innstilling til nytt styre  

Valgkomiteen bestående av Marianne Steinmo (leder), Marlene Jordbru og Bjørn 
Alfred Immonen har følgende innstilling til styret i Ranaregionens 
Næringsforening: 

  

Verv Navn Bedrift 

Styreleder (1 år) Stein-Espen Bøe Freyr 

Medlem (2 år) Erna Nerleir  Entrepnor  

Medlem (2 år) Martin Lorentsen Tre og Betong AS  

Medlem (ikke på valg) Knut Skatland Amfi 

Medlem (ikke på valgt) Ruth B. Hessner TietoEvery 

      

Varamedlem (gjenvalgt, 
1 år) 

Marit Øvermo Din personalpartner 

Varamedlem (gjenvalgt, 
1 år) 

Børre Midtgård Sparebank 1 Helgeland 

Varamedlem (1 år) Jenny K. Larsen Nord universitet 
(Hemnes) 

  

Om valgkomiteens arbeid:  

Innstillinga er basert på kriterier for styre- og varamedlemmer, vedtatt i styret:   

• Alder    
• Få inn flere unge voksne inn i styret  
• Bransjerepresentasjon    

- Følgende bransjer ønskes prioritert inn i styret:    
▪ Bygg og anlegg    
▪ Reiseliv / opplevelser    



 
• Representasjon fra regionen (utenfor Rana)   
• Gode samarbeidsrelasjoner  
• Kjønn: Det skal tilstrebes en lik kjønnsrepresentasjon.   

 

Komiteen kartla først hvem av medlemmer som ønsket gjenvalg, hvorav 
følgende ikke ønsket gjenvalg: Trine Bjerkli Gabor (styreleder), Elin Nilsen 
(styremedlem), Svein-Erik Hjerpbakk (styremedlem) og Rune Devig Andreassen 
(varamedlem). Samtlige ga tilbakemelding om et velfungerende styre og ledelse i 
NFR.  

Samtlige av medlemmene i RNF ble invitert til å gi innspill til komiteen som ble 
nøye vurdert i forhold til kriterier tilsendt styret i RNF. 

Samtlige av de nye styremedlemmene ble spilt inn fra medlemmer i denne 
prosessen, som ble diskutert i valgkomiteen for å treffe balansert innstilling 
basert på kriterier.  

 

Innstilling til revisor: PWC foreslås gjenvalgt som foreningens revisor.  

 

Innstilling til ny valgkomite: I følge styreinstruksen innstiller styret i 
Ranaregionen Næringsforening til valgkomite. Styret har følgende innstilling:  

Marlene Jordbru (leder), Bjørn Alfred Immonen og Trine Gabor  

 

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar valgkomiteens innstilling til nytt 
styre i Ranaregionen Næringsforening, revisor, og styrets innstilling til ny 
valgkomité.  

 

 


