
NORECO, ekstraordinær generalforsamling 19.08.2011 

Justert innstilling fra nominasjonskomiteen  

1. STYREVALG 

Innstilling 

Det innstilles på valg av følgende aksjonærvalgte styrerepresentanter: 

 Ståle Kyllingstad, styreleder, ny 

 Eimund Nygaard, ny 

 Arnstein Wigestrand, gjenvalg (og ny ift tidligere innstilling) 

 Hilde Drønen, gjenvalg 

 Shona Grant, ny 

 Ole Melberg, ny 

 Mona Iren Kolnes, ny (og ny ift tidligere innstilling) 

Begrunnelse:  

Den vanskelige situasjon selskapet var kommet i forut for den ordinære generalforsamlingen ble 

påpekt i nominasjonskomiteens innstilling til generalforsamlingen datert den 27. april 2011. Samtidig 

hadde nominasjonskomiteen i denne innstillingen lagt vekt på ønsket om ro i selskapet og en viss 

kontinuitet i styret. Det ble derfor foreslått et tidsbegrenset nytt engasjement for styrets leder og 

nestleder. I lys av den etterfølgende utvikling  har større aksjonærer tatt initiativ til innkalling av en 

ekstraordinær generalforsamling for å velge nytt styre. Samtidig har ett av styrets nåværende 

medlemmer, Terese Log Bergjord, overfor selskapet meddelt at hun på grunn av arbeidspress ønsker 

å trekke seg fra sitt verv, 

Nominasjonskomiteen har lagt vekt på å finne et bredt sammensatt styre med god og relevant 

kompetanse. Samtidig som det har vært et ønske fra sentrale eiere å sette et preg på og også delta i 

styrearbeidet. Nominasjonskomiteen har på denne basis søkt å finne et faglig godt styre som et klart 

flertall av aksjonærene har kunnet støtte og som reflekterer nærere kontakt mellom eierne og styret for 

en periode fremover. Det noe justerte forslag til innstilling som fremgår overfor er et resultat av dette. 

Praktisk gjennomføring: 

Forslaget ovenfor gir et større styre enn det sittende ved at antallet aksjonærvalgte representanter 

utvides fra fem til syv, men gir samtidig en bredere kompetanseprofil enn det sittende og det 

opprinnelige forslaget.  

Selskapets gjeldende vedtekter tillater et styre på 6 til 8 personer, inklusive representanter for de 

ansatte. Den planlagte utvidelsen av styret til syv aksjonærvalgte medlemmer nødvendiggjør derfor en 

vedtektsendring. Nominasjonskomiteen vil derfor foreslå, i lys også av kravene til 

kjønnssammensetning, er at det velges seks aksjonærvalgte styremedlemmer på ekstraordinær 

generalforsamling den 19. august 2011 (Ståle Kyllingstad, Eimund Nygaard, Arnstein Wigestrand, 

Hilde Drønen, Shona Grant og Mona Iren Kolnes) og at Ole Melberg innvelges etter at vedtektene er 

besluttet endret slik at de åpner for inntil 7 aksjonærvalgte medlemmer. Ny ekstraordinær 

generalforsamling for dette formål forutsettes innkalt snarest mulig. Ole Melberg vil dersom og i den 

utstrekning styret aksepterer i mellomtiden kunne møte som uformell observatør. 

2. STYRETS GODTGJØRELSE OG VALG AV NOMINASJONSKOMITE 

Det vises her til innkalling til den ekstraordinære generalforsamlingen, og det som der fremgår.  

 



Instillingene er enstemmige. 

 

Ole Melberg 

Eimund Nygaard 

Aaasulv Tveitereid 


