
INNSTILLING SJØMANNSKIRKENS NOMINASJONSKOMITE

Nominasjonskomiteen for valg på Sjømannskirkens generalforsamling 18. – 20. juni 2021 har 
bestått av 

Torger Reve
Christofer Solbakken
Helge Taranrød
Eva Kristin Dale Wessman (ansattes representant)
Marianne Uri Øverland (leder av komiteen)

Komiteen startet sitt arbeid i september 2019, hadde et opphold på grunn av den utsatte 
generalforsamlingen i 2020 og tok opp igjen arbeidet i januar 2021. Til sammen har komiteen 
hatt seks møter enten fysiske eller på den digitale plattformen Teams. 

Komiteen har hatt samtaler med styrets leder og med nåværende og forrige 
generalsekretær. I løpet av sitt arbeid har komiteen initiert at det ble gjennomført en 
styreevaluering av det sittende styret.

Nominasjonskomiteen har arbeidet ut ifra Reglement for nominasjonskomiteens arbeid samt 
aktuelle paragrafer i Grunnregler for Sjømannskirken. På denne bakgrunn foreslår komiteen 
kandidater til hovedstyret og til kontrollkomiteen overfor generalforsamlingen.

HOVEDSTYRET
I tillegg til de momentene som nevnes i reglementet har nominasjonskomiteen tatt hensyn til 
at det er ansatt ny generalsekretær. Komiteen har derfor for denne valgperioden søkt 
kontinuitet i ledervervet og for resten av styret, men har også noen forslag til fornyelse både 
blant de faste og blant varamedlemmene. Flere av styrets faste medlemmer har bare sitte i 
en periode slik at det heller ikke gir noen grunn for å tenke stor utskifting.

Nominasjonskomiteens innstilling, presentasjon av kandidatene er vedlagt:

Reglementet 2a: Det skal foreslås minst 1 kandidat som leder av hovedstyret.
Leder:
Jørn-Henning Theis gjenvalg

Reglementet 2b: Det skal foreslås minst 10 kandidater, i prioritert rekkefølge, til de øvrige 6 
hovedstyreplassene.
Faste medlemmer:

1. Linn Grøtberg gjenvalg
2. Elisabeth Yrwing Guthus gjenvalg
3. Jens-Petter Johnsen gjenvalg
4. Helge Aarseth gjenvalg
5. Bjarne Hareide ny
6. Merete Willumsen Haugå ny
7. Ellen Sæle Hansen gjenvalg
8. Cornelius K. Rieber-Mohn ny
9. Ingeborg Mongstad-Kvammen ny
10. Vegard Husby ny

Nominasjonskomiteen foreslår at de seks første på listen velges som faste medlemmer og at 
nummer sju, Ellen Sæle Hansen, velges som 1. vara. 1.vara møter fast i styret.

Reglementet 2c: Det skal foreslås minst 4 kandidater, i alfabetisk (uprioritert) rekkefølge, til 3 
varamedlemsplassene i hovedstyret.
Varamedlemmer:
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Ellen Sæle Hansen gjenvalg
Vegard Husby ny
Ingeborg Mongstad-Kvammen ny
Cornelius K. Rieber-Mohn ny

KONTROLLKOMITEEN
Det har tidligere blitt innført en rullering av kontrollkomiteens medlemmer slik at det skiftes et 
medlem ved hvert valg. Hvert medlem sitter da i praksis i tre perioder, altså seks år. 
Nominasjonskomiteen synes dette er en god ordning som en ønsker å videreføre. 
De to som foreslås å gjenvelges:
Øivind Stærk
Kari Gran Bøe

Som ny person i kontrollkomiteen innstiller nominasjonskomiteen:

Arild Kirkeby
 Født 1950
 Bosatt i Son – pensjonert etter mange års opphold i USA
 Kirkerådsmedlem i Singapore på 1980-tallet
 Ca 2 år i Hovedstyret rundt 2000 før de flyttet til USA
 Ca. 15 år som medlem i Kirkerådet i Miami

o Kirkerådsformann i ca 8 år  - bl.a. under bygging av ny Sjømannskirke i Miami
 Kom hjem til Norge i 2017
 Jobbmessig har han vært i Goltens skipsservice som er et stort internasjonalt maritimt 

selskap.  Han var i mange år en av direktørene i ledelsen.
  
Arild Kirkeby er en flott og engasjert kar med stort engasjement for Sjømannskirken
Fin kombinasjon av:

 personlig egnethet
 sterkt engasjement i Sjømannskirken
 lang erfaring som kirkerådsmedlem/kirkerådsleder ved en sjømannskirke
 dette gir totalt sett en bred erfaring i kontrollkomiteen

Fredrikstad 7. april 2021

Marianne Uri Øverland
Nominasjonskomiteens leder
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