
17. august 2007 

Valg av styre til MENOTA for perioden 1.1.2007 til 31.12.2009 

Valgkomiteens innstilling 

Funksjonstiden til det sittende styret i MENOTA utløp formelt 31.12.2006. I løpet av styrets 
funksjonstid har Matthew J. Driscoll bedt seg fritatt for sitt verv og blitt erstattet av Alex Speed 
Kjeldsen. Det sittende styret har denne sammensetningen: 
 
Faste representanter 

Odd Einar Haugen (leder), Norge 
Karl. G. Johansson (nestleder), Sverige 
Alex Speed Kjeldsen, Danmark 
Guðvarður Már Gunnlaugsson, Island 

 
Vararepresentanter 

Mette Gismerøy Ekker, Norge 
Roger Andersson, Sverige 
Britta Olrik Frederiksen, Danmark 
Sigurgeir Steingrímsson, Island 

 
Styret v. lederen har oppnevnt en valgkomité for årets styrevalg, bestående av Jon Gunnar Jørgensen. 
Jørgensen har også administrert komiteen.  

Det sittende styret har fungert godt. Sigurgeir Steingrímsson har bedt om avløsning, ellers har 
det ikke fremkommet noen ønsker om endringer i sammensetningen. Bortsett fra Sigurgeir har alle 
medlemmene og varamedlemmene sagt seg villige til å bli sittende i sine verv i en ny periode.  

I  MENOTAS vedtekter, § 12 står det om styrets sammensetning:   

Styret blir valgt av rådet. Styret har fire medlemmer, en fra hvert av landene Danmark, Island, 
Norge og Sverige. Hvert styremedlem skal ha en personlig vararepresentant (suppleant) fra sitt 
eget land. 

 
Dette kan skape et problem når det gjelder gjenvalg av Karl G. Johansson, dersom en tolker 
formuleringen ”en fra hvert av landene” slik at representantene skal ha arbeidstilhørighet i hvert av 
landene. Karl G. Johansson er svensk og var ansatt ved Universitetet i Växjö da han først kom inn i 
styret. Siden har han flyttet til Norge og er i dag fast ansatt ved Universitetet i Oslo. Han representerer 
nå sin norske institusjon i Rådet.   

En intensjon med den nasjonale spredningen av styrerepresentasjonen er at styret skal ha et 
kontaktnett som dekker alle fire land. Denne intensjonen må sies å være ivaretatt, selv om Johansson 
nå arbeider i Norge.  

Den norske og den svenske representanten i styret, Odd Einar Haugen og Karl G. Johansson 
har fungert som hhv. leder og nestleder i det sittende styret. De har også vært – og er – sentrale 
drivkrefter for virksomheten. I en situasjon da tekstbasen er i en viktig oppbyggingsfase ville det etter 
valgkomiteens mening være det beste om de begge fortsatte i sine verv i en ny periode, noe de begge 
er villige til. Dette hensynet bør veie tyngre enn å hevde kravet om nasjonal spredning i streng 
forstand.  

Valgkomiteen har lagt denne saken fram for de faste svenske representantene i Rådet, og disse 
har gitt uttrykk for støtte til komiteens vurdering.  

På denne bakgrunn er det valgkomiteens innstilling at Kristín Bjarnadóttir erstatter Sigurgeir 
Steingrímsson som islandsk varamedlem, men at det sittende styret forøvrig gjenvelges. 

 
Jon Gunnar Jørgensen 



Forslag: 
 
Faste representanter 

Odd Einar Haugen (leder), Norge 
Karl. G. Johansson (nestleder), Sverige 
Alex Speed Kjeldsen, Danmark 
Guðvarður Már Gunnlaugsson, Island 

 
Vararepresentanter 

Mette Gismerøy Ekker, Norge 
Roger Andersson, Sverige 
Britta Olrik Frederiksen, Danmark 
Kristín Bjarnadóttir, Island 

 


