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Valg av styre og leder 
I følge vedtektene skal styret bestå av minst 6 personer (leder og 5 styremedlemmer) som velges av 

årsmøtet. Styremedlemmene velges normalt for 2 år, slik at halve styret er på valg hvert år. Det kan velges 

varamedlem(mer) med 1 års funksjonstid. Leder velges særskilt med 1 års funksjonstid. 

Styret og valgkomiteen forslår at styret for 2019 blir 9 medlemmer (+1 fra 2018, men kun valgt for ett år), 

og med to vararepresentanter (en fra Ålesund, ingen fra Gjøvik og en fra Trondheim. Arbeidende eller ikke 

– styret bestemmer). 

Valgkomiteen har i sin innstilling lagt vekt på å få spredning i representasjon av kjønn, fakultetstilhørighet 

(IE, IV, NV, MH, ØK), studiebyer (Trondheim, Gjøvik, Ålesund), stillingskategori (vitenskapelig, 

teknisk/administrative, rekrutteringsstilling) og studieprogramtilknytning (master, bachelor). 

Valgkomiteens innstilling 
Styremedlemmer, ikke på valg: 

1. Eirin Marie Skjøndal Bar, førsteamanuensis, Inst. for bioteknologi og matvitenskap, NV, Trondheim 

2. Øystein Moen, professor, Inst. for industriell økonomi og teknologiledelse, ØK, Trondheim 

Styremedlemmer, velges for to år 

3. Lisbeth Hultmann (gjenvalg), rådgiver, Inst. for geovitenskap og petroleum, IV, Trondheim 

4. Rune Sætre (gjenvalg), førstelektor, Inst. for datateknologi og informatikk, IE, Trondheim 

5. Bjørn Helge Skallerud (ny), professor, Institutt for konstruksjonsteknikk, IV, Trondheim 

6. Ottar Osen (ny), førstelektor, Institutt for IKT og realfag, IE, Ålesund 

Styremedlemmer, velges for ett år 

7. Emilie Willoch Olstad (ny), stipendiat ved Kavliinstitutt for nevrovitenskap, MH, Trondheim 

8. Rune Strand Ødegård (gjenvalg), førsteamanuensis, Inst for vareproduksjon og byggteknikk, IV, 

Gjøvik 

9. Finn Arve Aagesen (gjenvalg), professor, Inst. for informasjonssikkerhet og 

kommunikasjonsteknologi, IE, Trondheim 

Varamedlemmer, velges for ett år 

 Karl Henning Halse (ny), førsteamanuensis ved Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk, IV, 

Ålesund 

 Øystein Risa (gjenvalg), instituttleder, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, MH, Trondheim 

Leder, velges for ett år: 

 Rune Sætre (gjenvalg), Førstelektor, Institutt for datateknologi og informatikk, IE, Trondheim 
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