Saksprotokoll i Formannskapet - 26.04.2022

Behandling
Ingvill Dalseg la frem følgende forslag fra valgkomiteen:
Lars Tvete, født 1948, bor i Trondheim, hytte i Drivdalen.
Forretningsmann og politiker, Lars Tvete har hatt en mengde styreverv, bl.a innen
eiendomsselskaper, Ski-VM og representantskapet i Norges Bank.
Lars har stort nettverk, han kjenner godt eiendomsmarkedet og samarbeid med miljø som
NTNU, innovasjon mm. Lars vil gjerne bidra og gi noe tilbake til Oppdal og har derfor takket ja
til innstilling som styreleder.
Kristina Brend, født 1990 i Oppdal, bor og arbeider i Trondheim.
Arbeider som forretningsutvikler i Telenor, arrangør TENK Tech Camp og aktiv i nettverk for
teknologiinteresserte, spesielt fremmet jenter og teknologi, er styremedlem i Fremogruppen AS
og styremedlem i Fagråd Digitalisering NITR.
Valgkomiteen mener Kristina har et spennende og nytt nettverk hun kan bringe inn i arbeidet
med Oppdal Næringshus AS, dessuten er dette en dame med visjoner og spennende tanker
rundt forretningsdriften.
Ola Øie, født 1971 bor i Rennebu.
Ordfører i Rennebu kommune siden 2015. Lengre erfaring med styreverv og styreerfaring.
Valgkomiteen mener Ola Øie bringer inn en viktig samarbeidspartner igjennom sin rolle i
Rennebu kommune. Ola Øie er også dreven og erfaren med styrearbeid og drift av
aksjeselskap, en kompetanse Oppdal Næringshus AS kan ha behov for.
Innstilling:
1. Følgende velges inn i styret Oppdal Næringshus AS, i roller og varighet som beskrevet i
tabellen.
På valg i
På valg i
Styremedlemmer
Har sagt ja
2023
2024
Ola Øie

X

X

Kristina Brend

X

X

Lars Tvete, styreleder

X

X

2. Formannskapet vedtar følgende godtgjørelse:
Kr 80.000 for styreleder
Kr 40.000 for styremedlemmer
Det utbetales godtgjøring for reiseutgifter, etter gjeldende regler.
3. Styret tegner styreforsikring for sine medlemmer
4. Formannskapet anbefaler styret å ansette en administrativ ressurs for å ivareta den
daglige driften av selskapet

Vedtak
Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak blir som følger:
1. Følgende velges inn i styret Oppdal Næringshus AS, i roller og varighet som beskrevet i
tabellen.
På valg i
På valg i
Styremedlemmer
Har sagt ja
2023
2024
Ola Øie

X

X

Kristina Brend

X

X

Lars Tvete, styreleder

X

X

2. Formannskapet vedtar følgende godtgjørelse:
Kr 80.000 for styreleder
Kr 40.000 for styremedlemmer
Det utbetales godtgjøring for reiseutgifter, etter gjeldende regler.
3. Styret tegner styreforsikring for sine medlemmer
4. Formannskapet anbefaler styret å ansette en administrativ ressurs for å ivareta den
daglige driften av selskapet

