
Valgkomiteens innstilling til valg av aksjonærvalgte medlemmer til

Bedriftsforsamlingen – 10 medlemmer og 3 varamedlemmer 

1. Jan-Erik Korssjøen. Han er 57 år og bosatt på Kongsberg.

Korssjøen er utdannet siv. ing. fra NTH. Fra 1974 hadde han 

en rekke lederstillinger ved Kongsberg Våpenfabrikk. Han ble

ansatt i Kongsberg-gruppen i 1995 og ble utnevnt til konsern-

sjef 1999. Korssjøen er styreleder i SINTEF. Han har vært med-

lem av Telenors bedriftsforsamling siden 2001. 

Foreslås gjenvalgt og som ny leder av Bedriftsforsamlingen.

2. Randi Braathe. Hun er 58 år og bosatt i Rygge. Braathe er

landbruks- og økonomiutdannet. Hun var tidligere bonde og er 

i dag økonomisjef i familiedrevet IKT-bedrift. Braathe er ordfører 

i Gjensidige Forsikring og preses i Det Kongelige Selskap for

Norges Vel. Hun har vært medlem av Telenors bedriftsforsam-

ling siden 2001. 

Foreslås gjenvalgt.

3. Jostein Devold. Han er 45 år og bosatt i Kristiansand. 

Devold er utdannet siviløkonom og har tidligere vært ansatt i

Finansdepartementet og Saga Securities hvor han var partner.

Han er i dag investeringsdirektør i Rasmussengruppen. 

Foreslås gjenvalgt.

4. Rune Selmar. Han er 46 år og bosatt i Oppegård. Han er

utdannet siviløkonom fra NHH. Han var tidligere ansatt i Saga

Securities hvor han var bevillingsinnehaver og autorisert fonds-

megler. Har vært ansatt i Folketrygdfondet siden 2001 og er 

nå administrerende direktør samme sted. 

Foreslås gjenvalgt.

5. Hans Olav Karde. Han er 58 år og bosatt i Tromsø. Karde er

utdannet sosialøkonom. Siden 1989 har han vært administre-

rende direktør i Sparebanken Nord Norge. Han har tidligere

vært bl.a. finansrådmann i Harstad og skole- og sosialrådmann 

i Tromsø. Han er medlem av Bedriftsforsamlingen i Orkla og

Storebrand. 

Foreslås gjenvalgt.

6. Nils-Edvard Olsen. Han er 56 år og bosatt i Kirkenes. Han er

kultur- og oppvekstsjef i Sør-Varanger kommune. Olsen er utdan-

net lærer og arbeidet i mange år som lærer og rektor før han ble

ansatt som skolesjef i Sør-Varanger. I perioden 1982 til 1990

var han ordfører i kommunen. Han var tidligere styreleder i Coop. 

Foreslås gjenvalgt.

7. Signe Marie Jore Ritterberg. Hun er 44 år og bosatt 

i Oslo. Ritterberg er utdannet siviløkonom og var tidligere stats-

autorisert revisor med tilleggsutdannelse i jus og sosialøkonomi.

Hun er direktør for økonomi finans, sikkerhet og juridisk i Norsk

Tipping AS. Tidligere var hun økonomidirektør i Norske Skog.

Hun er styremedlem i Argentum Fondsinvesteringer AS, Eidsiva

Energi og Vannkraft AS og Oslo Veg AS. 

Foreslås gjenvalgt.

8. Stener Lium. Han er 56 år og bosatt i Ranheim. Lium videreut-

danner seg innen administrasjon og ledelse. Siden 1988 er han

administrativ distriktssekretær i Fellesforbundet Midt-Norge. Forut

for dette var han ansatt ved Peterson Ranheim. Han er styre-

medlem i Gassforum AS og i Opplæring for teknologiske fag. 

Foreslås gjenvalgt som fast medlem.

9. Hanne Harlem. Hun er 41 år og utdannet jurist.

Universitetsdirektør ved UiO siden 2004. Tidligere bl.a.

jusitisminister samt advokat og senere ass. direktør i 

Norsk Hydro. Harlem er styreleder i UniRand AS og 

styremedlem i Rikshospitalet AS. 

Foreslås valgt som nytt medlem.

10. Marianne Lie overtok som adm. direktør i Norges

Rederiforbund 15. juni 2002. Hun har 10 års tidligere fartstid 

fra Rederiforbundet, senest som direktør i Område for informa-

sjon og næringspolitikk frem til 1998. Hun har vært adm. direk-

tør i Vattenfall Norge AS og gjennom eget konsulentfirma har

hun vært daglig leder i Helsevakten Telemed AS. Marianne Lie

har vært medlem av Kommunestyret i Bærum i to perioder og 

innehar ulike styreverv. 

Foreslås valgt som nytt medlem.

11. Inger-Grethe Solstad. Hun er 47 år og bosatt i Stavanger.

Hun er avdelingsleder ved St. Svithun videregående skole i

Stavanger. Hun har vært varamedlem i Telenors bedriftsfor-

samling siden 1997. 

Foreslås gjenvalgt som 1. varamedlem.

12. Siri Pettersen Strandenæs. Hun er 56 år og bosatt i Bergen.

Pettersen Strandenæs er professor ved NHH i Bergen. 

Foreslås gjenvalgt som 2. varamedlem.

13. Ingvild Nybø Holth. Hun er 58 år og bosatt i Sandefjord.

Næringspolitisk rådgiver i NHO Vestfold siden 1996. 

En rekke tillitsverv innen Høyre og Lions, lokalt og på 

fylkesbasis. Medlem av Sandefjord Bystyre fra 1980–92.

Foreslås valgt som 3. varamedlem.

Forslag til medlemmer til valgkomiteen

1. Reier Søberg. Han er 52 år og bosatt i Bærum. Han er 

ekspedisjonssjef i Nærings- og handelsdepartementet. 

Medlem av Telenor ASAs valgkomite siden 2001. 

Foreslås gjenvalgt.

2. Erik Must. Han er 62 år og bosatt i Bærum. Han er styre-

formann i Fondsfinans ASA. Medlem av Telenors valgkomite

siden 2001. 

Foreslås gjenvalgt.




