Valgkomiteens innstilling til styreverv fra 2021 for Sørenga 5
STYREMEDLEM – velges for 2 år
Tetiana Koval
Åge Haukaas
VARAMEDLEM – velges for 1 år
Randi Bretteville
Lars Ove Loraas
VALGKOMITE – velges for 1 år
Helge Ranheim
Hans Petter Sundberg

Ikke på valg – har 1 år igjen:
Styreleder – Jan Arve Haugan
Styremedlem – Linn-Hege Lyngby
Eliassen
Styremedlem – Paul Myrvang
Kandidater til eventuell kontrollkomite
1. Arne-Jørg Selen
– kan velges for 2 år
2. Ingunn Klepsvik
– kan velges for 1 år
3. Heidi Lampe Fuglum
– kan velges som vararepresentant
for 1 år

Kort informasjon om de som stiller til valg:
Tetiana Koval jobber i Structor Tekniske Systemer som rådgivende
elektroingeniør. Utdannet ingeniør i Elkraftteknikk ved universitet i
Ukraina. Har 10 års erfaring som elektroingeniør hos entreprenør,
prosjektleder/oppdragsleder og fagansvarlig elektro siden ferdig
gjennomført utdannelse. Interessert i faglig teknisk utvikling,
prosjektledelse, kontraktsformer og nye standarder. Liker å bli kjent med
nye mennesker og som hobby meget interessert i sport. Bor i oppgang
122.

Åge Haukaas er pensjonist og sluttet i jobben
som prosjektleder i oljeindustrien for 4 år
siden. Har noe styreerfaring fra frivillig
organisasjon – idrettslag IL Skrim – for
leeenge siden. Arbeider som frivillig for DNT
Oslo og Omegn – prosjektering av bruer som
skal settes opp på stier i fjellet og marka og
deltar på dugnad for å sette opp disse. Bor i
oppgang 130.

Randi Bretteville er utdannet på Rikshospitalet som
sykepleielærer. Etter et par år der, begynte jeg som daglig leder i
Gorms praksis. Var der til 2016. Har 2 barn og snart 4 barnebarn.
Bor i oppgang 130.

Lars Ove Loraas er 60 år, gift og av yrke IT-Konsulent. Jeg har vært i
IT-Bransjen siden 1985 og for tiden jobber med rådgivning innen ITSikkerhet. Mine interesser er hovedsakelig turseiling og vi har en
seilbåt som vi benytter mye. Er også styremedlem i Båtforeningen der
vi har båten vår. Bor i oppgang 130.

Helge Ranheim har lang erfaring fra
byggebransjen. Yrkesfaglig utdanning.
Rørleggermester. Driver virksomhet med 32 ansatte
hvor jeg er DL. Styreleder i en landsdekkende
innkjøpkjede. Styremedlem i en større
elektrobedrift. Styremedlem i en landsdekkende
bransjeorganisasjon innen vårt fag. Over middels
interessert innen kontrakter, relevante standarder
og med den juss som hører inn under dette
arbeidet. Bor i oppgang 126.

Hans Petter Sundberg: Jeg og min samboer holder til i
oppgang 126, i 3’de etasje over Friluftshuset og har
bodd i byggetrinn 5 siden første innflytting for over 5 år
siden. Jeg har bred er faring fra yrkeslivet og variert
utdanning med utdannelse både innen økonomi og
tekniske fag og har i det vesentligste operert i
kombinasjonen av kommersielle og teknisk miljøer
innenfor bransjene industri, telecom, bygg/anlegg og
kollektivtransport hvor utadrettede aktiviteter har vært
viktig. Har de siste 10-15 årene arbeidet som teknisk
direktør med ansvar for personell, anskaffelser,
prosjekter og utviklingsarbeid i tillegg til betydelig
deltakelse i kontraktsarbeid og tilbud/anbudsprosesser.

Arne-Jørg Selen er 70 år og stort sett pensjonist, men
tar fortsatt noen advokatoppdrag, primært for tidligere
arbeidsgiver. Utdannet jurist med en MBA i tillegg. Var
ansatt i et internasjonalt sementselskap bl.a. som
Controller, intern revisor, finanssjef, CFO og
konsernadvokat. Var ansvarlig for selskapets
compliance opplæring og oppfølging for virksomhetene i
Afrika. Har sittet i styret i utenlandske børsnoterte
selskap, og sitter fortsatt i styret i flere norske selskap.
Har også sittet i styret i flere sameier.
Gift med Anne Birgitte, to voksne sønner, oppvokst på
Nesodden og flyttet til Sørenga i 2015.

Ingunn Klepsvik, 74, er pensjonert diplomat. Ingunn er
født i Austevoll i Hordaland, men har bodd i Oslo siden
1966, avbrutt av fire år i Arendal og lange opphald ved
ambassadene i Zambia, Tanzania, Nicaragua og
Venezuela. Studerte ved Oslo Offentlige Lærerskole
(nå Litteraturhuset), og ved universitetene i Oslo og
Bergen. Bader heile året, er ivrig friluftsentusiast, yogaentusiast, lesehest og glad i musikk.
Heidi Fuglum har sittet i styret i 4 år. Jobber som konsulent
innen autonome mobilitetssystemer (selvkjørende busser og
båter) og hjelper små selskap med prosesser og struktur. Jeg
synes Sørenga er et veldig flott sted å bo, og at det er mange
fine engasjerte naboer. Bor i oppgang 140.

Resten av styret som ikke på valg:

Styreleder – Jan Arve Haugan (f:1957, i fra Hell) bor i #501 med
Nina Amble og vi flyttet hit fra Asker. Bygningsingeniør med
erfaring fra bygg & anlegg/industrien gjennom lederstillinger hos
Hydro og i Aker. Fra årsskiftet 2019/20 rådgiver i Aker med
styreverv og er nå driftsdirektør i Freyr. Har noe tid til, og er godt
motivert for å delta i bofelleskapet. Vil bidra med erfaring fra
velforening og frivillige organisasjoner, samt lederrollene i
industrien. Fokuset vil være garantisaker, drift og vedlikehold samt
god dialog og involvering av alle naboene i oppgaver og prosjekter
til det beste for hele sameiet. Bor i oppgang 126.

Styremedlem – Linn-Hege Lyngby Eliassen
Har jobbet som seniorrådgiver i Barnehage og grunnskoleavdelignen i
Kunnskapsdepartementet fra 2014. Er tidligere lærer og skoleleder.
Har bodd på Sørenga siden juni 2016 da vi kom flyttende fra
Nesodden. Er særlig opptatt av at vi alle skal ha et hyggelig bomiljø,
både oss i mellom, og estetisk, og at ting fungerer som det skal. Gift
med Rune og vi har to voksne barn. Bor i leil 307 i oppgang 132.

Styremedlem – Paul Myrvang
Paul er partner i konsulentselskapet Uniconsult AS, og
har lang erfaring som prosjektleder, analytiker og
konsulent for private og offentlige aktører. Har i de
siste årene vært utleid til Skatteetaten, jobber nå med
prosjektet for modernisering av merverdiavgift. Bor i
oppgang 136 med Cathrine og Mathilde (6).

