
INNSTILLING TIL BEDRIFTSFORSAMLING OG VALGKOMITÉ
Valgkomiteen i Statoil innstiller fem nye kandidater til bedriftsforsamlingen og én ny kandidat til valgkomiteen. Øvrige medlemmer av 
bedriftsforsamlingen og valgkomiteen innstilles til gjenvalg. Valget vil bli avholdt på selskapets ordinære generalforsamling 19. mai 
2010.

1	 VALG	AV	MEDLEMMER	TIL	BEDRIFTSFORSAMLINGEN
 Tjenestetiden utløper i år for samtlige av bedriftsforsamlingens medlemmer. Benedicte Berg Schilbred, Inger Østensjø, Kåre 

Rommetveit og Oddbjørg Ausdal Starrfelt (varamedlem) trer ut av bedriftsforsamlingen. Gro Brækken trådte ut i august 2009. 

 Valgkomiteen har lagt vekt på flere kriterier ved sammensetningen av bedriftsforsamlingen, herunder mangfold i kompetanse 
og bakgrunn, samt en balansert kjønnsmessig representasjon. Valgkomiteen fremmer på denne bakgrunn følgende enstemmige 
innstilling:

1. Live Haukvik Aker, Siri Kalvig, Thor Oscar Bolstad og Barbro Lill Hætta-Jacobsen, velges som nye medlemmer av 
bedriftsforsamlingen i Statoil ASA. Det vises for øvrig til omtalen av nevnte kandidater i punkt 3 nedenfor. 

2. Olaug Svarva, Idar Kreutzer, Karin Aslaksen, Greger Mannsverk, Steinar Olsen, Ingvald Strømmen, Rune Bjerke og Tore Ulstein 
gjenvelges som medlemmer av bedriftsforsamlingen. Til bedriftsforsamlingens valg av leder og nestleder innstilles Olaug 
Svarva som leder (gjenvalg) og Idar Kreutzer innstilles som nestleder (gjenvalg). 

3. Linda Litlekalsøy Aase velges som nytt varamedlem til bedriftsforsamlingen (3. vara). Det vises for øvrig til omtalen av Aase i 
punkt 3 nedenfor.  

4. Arthur Sletteberg (tidligere 3. vara, ny 1. vara), Anne-Margrethe Firing (fortsetter som 2.vara) og Shahzad Rana (fortsetter 
som 4. vara) gjenvelges som varamedlemmer av bedriftsforsamlingen. 

5. Tjenestetiden for både de nyvalgte og de gjenvalgte medlemmer vil være frem til ordinær generalforsamling i 2012.

For nærmere opplysninger om kandidater som nomineres til gjenvalg vises til innkallinger til generalforsamlinger i Statoil ASA 5. 
juli 2007, 20. mai 2008 og 19. mai 2009.

2	 VALG	AV	MEDLEMMER	TIL	VALGKOMITEEN
 Det følger av selskapets vedtekter § 11 at valgkomiteen skal bestå av fire medlemmer og at valgkomiteens leder og ett 

annet medlem skal velges blant bedriftsforsamlingens aksjonærvalgte medlemmer. Som følge av Gro Brækkens uttreden av 
bedriftsforsamlingen i august 2009, har hun også trukket seg fra valgkomiteen.

 Valgkomiteen har lagt vekt på flere kriterier ved sammensetningen av valgkomiteen, herunder mangfold i kompetanse og bakgrunn, 
samt en balansert kjønnsmessig representasjon. Valgkomiteen fremmer på denne bakgrunn følgende enstemmige innstilling:

1. Live Haukvik Aker velges som nytt medlem av valgkomiteen i Statoil ASA. 

2. Olaug Svarva (leder), Bjørn Ståle Haavik og Tom Rathke gjenvelges som medlemmer av valgkomiteen i Statoil ASA. 

3. Tjenestetiden for både det nyvalgte og de gjenvalgte medlemmer vil være frem til ordinær generalforsamling i 2012.



3	 INFORMASJON	OM	DE	FORESLÅTTE	NYE	MEDLEMMER
 For de foreslåtte nye medlemmer i bedriftsforsamlingen og det foreslåtte nye medlemmet til valgkomiteen kan følgende opplyses: 

	 Live	Haukvik	Aker (født 1963) er partner i Considium Consulting Group AS. Hun har tidligere vært finansdirektør i Grenland 
Group ASA og Tandberg Data ASA, samt konsernsjef i Goodtech ASA. Hun har også vært økonomidirektør i A. Holthe AS, 
samt revisor i KPMG. Aker har en mastergrad i økonomi fra Universite de Fribourg (1988) og en mastergrad i ledelse fra 
Handelshøyskolen BI (2001). Hun er styremedlem i Eksportfinans ASA og Borgestad ASA. Hun har tidligere vært styremedlem i 
blant annet Revus Energy ASA, DynaPel ASA og Grenland Group ASA. 

	 Siri	Kalvig (født 1970) er gründer og tidligere administrerende direktør i værvarslingsselskapet Storm Weather Center (nå 
StormGeo AS), som ble etablert i 1997. I dag er hun PhD-stipendiat innenfor offshore vindteknologi ved Universitetet i Stavanger 
og er tilknyttet StormGeo AS gjennom prosjektbasert arbeid innenfor klimaformidling og utvalgte strategiske prosjekter, samt som 
styremedlem og deleier. Hun har tidligere arbeidet som værpresentør og prosjektleder for TV2s værmelding. Kalvig har studert 
fysikk, matematikk og astronomi ved Universitetet i Oslo, og har hovedfag i geofysikk, studieretning meteorologi fra Universitetet 
i Bergen (1995). Hun er styremedlem i blant annet Storm Weather Center/StormGeo, SK Housing AS og Hitec Industries AS. 
Tidligere har hun vært styremedlem i blant annet Hitec Vision, Sandnes Sparebank og Universitetet i Stavanger. Hun har også 
sittet som medlem av hovedstyret i Norges forskningsråd og vært styremedlem ved avdeling for anvendt matematikk ved SINTEF. 
Kalvig har utgitt flere bøker om vær og klima og brukes ofte som kommentator i media i vær- og klimaspørsmål. De to siste årene 
har hun på oppdrag fra miljøverndepartementets Klimaløftet også utviklet og holdt en landsomfattende foredragsturne (Himmel 
og Hav) og kurs for lærere (Klimaklok).

	 Thor	Oscar	Bolstad	(født 1954) er direktør ved Herøya Industripark i Porsgrunn, en av landets største industriparker. Han har 
tidligere vært direktør i Hydro Production Partner Grenland og har arbeidet som bedriftsrådgiver i Opteam AS innen områdene 
ledelse, kvalitetssikring, prosjektadministrasjon og HMS. Han har også vært administrerende direktør i Grenland Offshore AS, 
administrasjonssjef i Norwegian Contractors AS og avdelingsleder i Veidekke AS, samt prosjektleder i Oil Industry Services AS. 
Bolstad er utdannet ved Agder Ingeniør- og Distriktshøgskole (1978), og har i tillegg studert økonomi og administrasjon og 
prosjektadministrasjon ved samme skole.  Han er styreleder/styremedlem i flere selskaper og organisasjoner, herunder Bamble og 
Langesund Sparebank, Grenland Industriutvikling AS, Industricluster Grenland og Industriutvalget NHO Telemark.

	 Barbro	Lill	Hætta-Jacobsen (født 1972) er cand.med. fra Universitetet i Tromsø (2000) og arbeider i dag som lege i 
spesialisering ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Harstad. Hun har tidligere arbeidet som fastlege ved Sama Legesenter i 
Harstad. Hun har også arbeidet som politisk rådgiver i Kommunaldepartementet.  Hun er styremedlem i Oslo Universitetssykehus 
HF og Festspillene i Nord Norge AS, samt kommunestyrerepresentant og medlem i Formannskapet i Harstad kommune. 
Tidligere har hun hatt en rekke styreverv, blant annet i Det Norske Oljeselskap ASA, Norsk Petroleumsforening avdeling Harstad, 
Rikshospitalet HF, Tromsø 2018 AS, Den Norske Stats Husbank og Harstad Arbeiderparti. Hun har også vært varaordfører i 
Harstad kommune og leder for Samisk Språkråd.

	 Linda	Litlekalsøy	Aase	(født 1966) er direktør ved Rolls-Royce Marine AS’ støperi i Bergen. Hun har tidligere vært kvalitets- og 
HMS-direktør og hatt ansvar for drift og vedlikehold av bygg og anlegg i samme selskap. Før det var hun assisterende driftsleder 
i Prosafe Drilling Services AS (nå KCA Drilling), hvor hun også var en del av toppledelsen. Hun har også hatt stillinger som 
kvalitetssjef i henholdsvis Prosafe Drilling Services og Grøner Inspeksjon & Materialteknologi AS. Aase er sivilingeniør fra NTH 
(1989). Hun har i tillegg tatt flere fag innen økonomi og ledelse ved NHH og Handelshøyskolen BI. 


