
 

 

Styrevalg i Miljøringen på årsmøte 14. mars 2023 

Innstilling fra valgkomiteen 
 

Dagens valgkomité: 

• Siri Greiff, Multiconsult AS 

• Jens Laugesen, DNV (leder) 

• Thomas Henriksen, AF Decom 

Dagens styre: 

• Morten Jartun (styreleder), NIVA (går ut av styret) 

• Randi Warland Kortegaard, Ragn-Sells AS (stiller til gjenvalg på 2 år)  

• Paul Sverdrup Cappelen, NGI (går ut av styret) 

• Anette Fenstad, Trondheim kommune (ikke på valg, 1 år igjen) 

• Silje Røysland, Multiconsult AS (ikke på valg, 1 år igjen) 

• Lars Evensen Paulsrud, Veidekke Norge (ikke på valg, 1 år igjen) 

 

Styreperioden for tre styremedlemmer går ut ved årsmøtet 14. mars 2023; Morten Jartun og Paul 
Sverdrup Cappelen tar ikke gjenvalg, mens Randi Warland Kortegaard stiller til gjenvalg. 

Det er fra valgkomiteens side lagt vekt på at det må sikres en kontinuitet i styrearbeidet slik at ikke 
for mange styremedlemmer skiftes ut på en gang. Videre sier vedtektene at styret skal gjenspeile 
medlemssammensetningen og fortrinnsvis bestå av både problemeiere, problemløsere og FoU-
institusjoner. 

Valgkomiteen mener det vil være hensiktsmessig at Randi Warland Kortegaard, Ragn-Sells AS 
gjenvelges på 2 år. 

Som erstatter for de to styremedlemmer som går ut av styret foreslås: 

Gøril Aasen Slinde, NGI. Gøril arbeider som avdelingsleder for bærekraftige geoløsninger hos NGI. 
Avdelingen hun leder arbeider bl.a. med rådgivning og forskning innen avfallsdeponier, forurenset 
grunn og havbunn. 

Thomas Hartnik, NIBIO. Thomas har nylig begynt hos NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) som 
divisjonsdirektør i divisjon for miljø og naturressurser.  Divisjonen er et forsknings- og utviklingsmiljø 
innen fagområdene jord, vann, avfall, vegetasjon, miljøteknologi og klima. Thomas har tidligere 
arbeidet i Lindum AS og i Miljødirektoratet.  

På bakgrunn av dette innstiller valgkomiteen Randi Warland Kortegaard, Gøril Aasen Slinde og 
Thomas Hartnik til nye styremedlemmer.  

 

Valgkomiteen 

Valgkomiteen som består av Siri Greiff, Multiconsult AS, Jens Laugesen, DNV og Thomas Henriksen, 
AF Decom er på valg. Hvis ønskelig så stiller valgkomiteen til gjenvalg (2 år). 

 

Med vennlig hilsen  

 

Jens Laugesen, Siri Greiff og Thomas Henriksen  


