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1. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
I henhold til sikringsfondets vedtekter, skal styret bestå av fem medlemmer. Fire
medlemmer og fire varamedlemmer i numerisk rekkefølge velges av
generalforsamlingen. Valgperioden er to år.
Av det sittende styrets fire valgte medlemmer, er ett medlem på valg.
Per Broch Mathisen, Verdipapirforetakenes forbund (VPFF), er styrets leder. Han har
sittet i sju perioder à to år. Han ble gjenvalgt i fjor, og er ikke på valg.
Ottar Ertzeid, DNB Bank, er styrets nestleder. Han har sittet i sju perioder à to år. Han
ble gjenvalgt i fjor, og er ikke på valg.
Una Mathisen, Sparebank 1, har sittet i tre perioder à to år. Hun ble gjenvalgt i fjor, og
er ikke på valg.
Kjetil Ødegård, Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning, har sittet i to perioder à to år,
og er på valg i år. Han er villig til å ta gjenvalg. Valgkomiteen innstiller på at Kjetil
Ødegård gjenvelges for en periode à to år.
Ett styremedlem med varamedlem oppnevnes av Finanstilsynet.
Av styrets fire valgte varamedlemmer, er to på valg.
Første varamedlem, Elisabeth Wiger, Clarkson Platou Securities, har sittet i fire
perioder à to år. Hun ble gjenvalgt i fjor, og er ikke på valg.
Andre varamedlem, Tor Hvidsten, KLP Kapitalforvaltning, har sittet i to perioder à to
år, og er på valg i år. Han er villig til å ta gjenvalg. Valgkomiteen innstiller på at Tor
Hvidsten gjenvelges for en periode på to år.
Tredje varamedlem, Jørg Peter Andersland, Harvest Funds AS, har sittet en i periode à
to år, og ble gjenvalgt i fjor. Han er ikke på valg.
Fjerde varamedlem, Tone Solbakken, Sparebanken Vest, har sittet en periode, og er
på valg i år. Hun er villig til å ta gjenvalg. Valgkomiteen innstiller på at Tone Solbakken
gjenvelges for en periode på to år.
Valg av medlemmer til valgkomiteen
Valgkomiteen består av tre medlemmer. Det er valgkomiteen selv som innstiller på
valg av medlemmer til valgkomiteen. Valgperioden er to år. Samtlige av valgkomiteens
medlemmer ble gjenvalgt i 2020, slik at ingen er på valg i år.
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Terje Lofsberg, Sparebank 1 Østlandet, er valgkomiteens leder. Han har sittet tre
perioder à to år.
Erik Haugland, FIRST Fondene, har sittet i tre perioder à to år.
Jannicke Scheele, DNB Asset Management, har sittet i to perioder à to år.
2. Honorar
Valgkomiteen foreslår at nåværende honorarsatser opprettholdes for 2021:
Styrets leder: Kr. 15.000,Hvert av de øvrige styremedlemmene: Kr. 8.000,Varamedlemmer: Kr. 1.500,- pr. møte
Forslaget om godtgjørelse reflekterer den tidsbruk og kompleksitet virksomheten har
medført dette året.
Oslo den 03.06.21
Terje Lofsberg
Sign.
Valgkomiteens leder
Verdipapirforetakenes sikringsfond
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