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Styremdlemmer 
for 
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(NORWEGIAN NATIONAL COMMITTEE ON LARGE DAMS – NNCOLD) 

12.12.2022 

 

a. NNCOLDs styre består av inntil 12 valgte styremedlemmer, eksklusiv æresmedlemmer. Styret 
velger selv sin styreleder (president), nestleder (visepresident) og daglig leder (generalsekretær) 
som samtidig er kasserer. Styreleder og nestleder velges for en periode på 3 år. 

b. Styremedlemmene velges fra NNCOLDs medlemsorganisasjoner/bedrifter, og styrets 
sammensetning skal reflektere de ulike typer av medlemsorganisasjoner/bedrifter. 
Styremedlemmene skal i sitt yrke ha nær tilknytning til damrelaterte fag, for eksempel innen 
forskning, forvaltning, undervisning eller som eier, rådgivende ingeniør eller entreprenør.  

c. Styremedlemmer velges for en periode på 3 år med til- og fratredelse ved årsskifte. Ordinære 
styremedlemmer kan sitte inntil en alder av 70 år.  

d. NNCOLD skal ha en valgkomité valgt av NNCOLDs styre. Valgkomitéen skal ha tre medlemmer. 
Valgkomitéens medlemmer skal ha en valgperiode på inntil tre år slik at kun ett medlem av 
komitéen står på valg hvert enkelt år. Valgkomitéen skal fremme innstilling om valg av 
medlemmer til styret og valgkomitéen. 

e. Styremedlemmer, både nye og ved gjenvalg, innvelges av NNCOLDs styre. I forkant av valg av 
styremedlemmer, skal alle medlemsbedrifter varsles i god tid og gis anledning til å foreslå 
kandidater. 

f. Styremedlemmer og personer som på annen måte har gjort en særlig fortjenestefull innsats for 
ICOLD/NNCOLD kan utnevnes til æresmedlem på livstid. Æresmedlemmer har en rett, men ikke 
plikt, til å delta i NNCOLDs styremøter.  

g. Styrelederen er forpliktet til å sammenkalle til minst ett møte pr år. 

h. Styret skal utarbeide årsberetning og regnskap som skal sendes medlemmene. Regnskapet skal 
revideres av uavhengig revisor oppnevnt av styret.  

 

 

 Navn  Tittel Firma Gjenvalg  Neste 

1 Anne Marit Ruud President Energi Norge løpende   

2 Leif Lia Visepresident NTNU 2020 2023 

3 Goranka Grzanic Generalsekretær NVE løpende   

4 Aslak Løvoll Styremedlem Norconsult 2021 2024 

5 Fjola G. Sigtryggsdottir Styremedlem NTNU 2021 2024 

6 Andreas Fløystad Styremedlem Sweco 2019 2022 

7 Siri Stokseth Styremedlem Statkraft 2020 2023 

8 Vegard Lie Styremedlem Multiconsult Norge 2022 2025 

9 Grethe Holm Midttømme Styremedlem NVE 2020 2023 

10           

11           

12           

Æ Kaare Høeg Æresmedlem NGI livstid   

 

http://www.nncold.no/
mailto:gog@nve.no

