
Valgkomiteens innstilling til nytt styre i NGDF 
  
Bakgrunn:  
Valgkomiteen har i år bestått av Alexander Hereng, Eirik Kjos og Robert Vikene. Valgkomiteen ønsker 
å ha både kontinuitet men også noe bytting hvert år og har hatt dialog med styret om dette før 
årsmøtet slik at den vil se noe annerledes ut neste år.   
  
Valgkomiteen starter med å etablere kontakt med styret rundt nyttår og deltar på et styremøte der vi 
ber om at de som er på valg tenker over hva de ser for seg fremover og forteller litt om hvordan vi 
jobber. Det er også viktig for oss å få en innsikt i styrets prioriterte arbeidsoppgaver, slik at vi kan 
sette sammen et styre som har kompetanse på satsingsområdene.  I tillegg ber om vi om postinger 
på facebook for å få kontakt med interesserte og evt forslag på styremedlemmer og deltar på 
medlemsmøter. NGDF jobber godt og vi har heldigvis god tilgang på kandidater selv om geografisk 
spredning kan være utfordrende. Valgkomiteen diskuterer fritt og åpent internt, men ikke eksternt. 
  
I år var leder og 2 styremedlemmer på valg. Avtroppende leder har lenge vært klar på at nå trengs 
det nye krefter i den posisjonen. For leder og nestleder-jobben har vi rekruttert eksisterende 
styremedlemmer fordi vi mener det er så viktig med kontinuitet i disse rollene. Avtroppende og vårt 
forslag til påtroppende styreleder har vært med på prosessen for å få til en best mulig overlevering. 
Valgkomiteen skulle sett at vi hadde hatt litt mer geografisk spredning blant medlemmene i styret, 
mens vi har lyktes godt med kjønnsbalansen og at styremedlemmene nå har et noe større spenn i 
alder. Samtidig vet vi at mange medlemmer i NGDF er engasjerte i utforskning og i etableringen av 
redningsgruppe og bor mange steder i landet. I år har vi fokusert på rekruttering for å styrke 
muligheter for samarbeid og kommunikasjon. 
  
Vårt forslag til nytt styre blir følgende: 
Leder Mikkel Stokke (tidligere nestleder). Jobber som avdelingsleder på Hansen Protection og 
utdannet ved BI. Dykkebakgrunnen er svært variert og han har også opparbeidet seg et solid nettverk 
i hele Skandinavia med deltagelse på ekspedisjoner og utforskning. I tillegg har han merkantil 
bakgrunn fra detalj og proffkundesalg i dykking/redning. 
  
Nestleder Annika Persson (tidligere styremedlem) Jobber fulltid som teknisk dykkeinstruktør med 
hele verden som marked og tilbringer hvert år flere måneder utenlands. Utdannet i Australia med 
spesialisering som GIS/Kartograf/seismikk.  I tillegg til dykking frilanser hun GIS/kartograf. Hun har og 
bakgrunn som saksbehandler i kommunal sektor. 
  
Nytt styremedlem Nora Menous-Moland ccr, cave og techdykker, utdannet på BI, opprinnelig fra 
Frankrike, men jobber nå som idrettskonsulent i NDF der hun blant annet har hatt ansvaret for Kule 
Jenter, sosiale medier og jobber mye med konkurranser. (Engasjementet er klarert med NDFs 
presidentskap og NDFs leder) 
  
Nytt styremedlem Joachim Wille, ccr, cave og techdykker. Utdannet på NTNU, jobber i retail med 
store frilufts og sportsbrands i Varri og Fluid, men også sportsdykkerinstruktør og en valgkomiteen 
opplever som en ekstremt dyktig kommunikatør.  
  
Resten av styret (ikke på valg) 
Jon Ottar Runde (sikkerhetsleder), it-konsulent med eget firma 
Nina Elise Frogg, Marinbiolog som bor i Bergen og jobber med fiskehelse  
Morten Sætrang Haakonsen, som jobber som Energimontør i Bane No 
  
Revisor: Finn Jarle Mathisen, statsautorisert revisor (gjenvalg) 
  



Ut av styret går Robert Staven som har vært en viktig kontinuitetsbærer samt leder Ane Mengshoel. 
Begge er engasjert i prosjekter i NGDF og kommer til å bidra sterkt videre også. Vi i valgkomiteen 
synes begge 2 fortjener uanstendige mengder ros for den innsatsen de har lagt ned gjennom veldig 
mange år og vi lover å rive i en øl eller 2 når verden blir i vater. 
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