
 

 

 

Vedlegg:  
Kort beskrivelse av kandidatene fra valgkomiteen sin innstilling 

Innstilt som medlemmer til generalforsamlingen: 

BJØRN EKNES (53):                                                         
2008 – dd Adm. direktør Bergen kommunale pensjonskasse, 1998-2008 Finanssjef 
Sjøtrygdgruppen Gjensidige Skadeforsikringsselskap, 1994-1998 
Konsulent/Økonomiansvarlig Aetat og 1991 – 1994 Konsulent Manpower.  
Utdanning: MBA Norges Handelshøyskole, Bachelor Economics, Heriot-Watt University, 
1.avd jus UiB. 
                                                                                                                                                                                                       

BORGHILD STORAAS ONES (69):                                                                                               
Siviløkonom frå NHH. Tidlegare dagleg leiar, no kontorleiar i Storaas Norheimsund AS som 
driv utleige og Cubus i Norheimsund. Styreleiar i Sparebankstiftinga Hardanger.  
Nett avslutta to periodar for AP i Kvam heradsstyre og formannskap. 
 

JON OLAV HEGGSETH (66) 
Har i hovudsak utdanning og yrkesliv frå politi- og lensmannsetaten, m.a. lensmann i Ulvik og 
Granvin. Har drive gardsbruk med sauehald i Ulvik saman med familien. Er pensjonist, og 
arbeider etter oppdrag frå fylkesmannen med oppgåve som fast verge etter vergemålslova i 
Hardanger og Voss. Tek og representantoppdrag for mindreårige asylsøkjarar i same 
område.  Har vore engasjert i lokalpolitikk sidan midten av 1980 talet for senterpartiet, sit no 
i den sjette perioden i Ulvik heradsstyre. Var ordførar i Ulvik herad i tidsrommet 2001 til 
2007. Har hatt, og har ein del styreverv, m.a. i Hardanger Energi AS og Hallingskarvet 
nasjonalparkstyre. 

 
LARS MARTIN LUNDE (58)                                          
Bosatt i Oslo. Adm. direktør i MP Pensjon (TINE konsernets pensjonskasse) hvor det forvaltes 
for ca. 20 milliarder kroner i aksjer, obligasjoner og eiendom. Styreverv i selskaper innen 
eiendom og oppdrett av laks, samt OVF (Opplysningsvesenets Fond). 

 
TROND MOHN (76)                                                                                                                            
Siviløkonom utdannet ved Universitetet I Mannheim. Arbeidet som Adm. direktør i Frank 
Mohn. Stor bidragsyter til idrett og forskning i Norge. Investor. 
Innehar styreverv i flere selskaper. 

 



ÅSMUND SKÅR (60) 
Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Har lang fartstid fra DNB og hadde der 
en rekke ledende stillinger bl.a. som konserndirektør og leder for personmarked (2003-
2009), leder for Energy Americas, Houston (2009-2012) og CEO i DNB Latvia (2012-2014). 
Hadde i denne perioden også en rekke styreverv i datterselskaper i DNB. Har fra 2016 
arbeidet som selvstendig næringsdrivende og er bl.a. styreleder i Pareto Bank ASA, Pareto 
Wealth Management AS og Verdipapirsentralen ASA. Er født og oppvokst i Stryn og bor nå 
på Nesbru i Asker. 

 

Innstilt som varamedlemmer til generalforsamlingen: 

MAGNE ROAR SANGOLT (62)                                                                                                                
Hovedeier og leder av investeringsselskapet Bera AS. Har arbeidet i Frank Mohn AS (Framo) 
1979 til 2015, fra 1986 som salgssjef og senere viseadministrerende, fra 2012 som 
konsernsjef (CEO), (på eiersiden i Framo fra 1991).  
Ingeniør fra Bergen Ingeniørskole (1977) og Sjøkrigsskole OMA III.                                                                            

 

SIRI SCHWINGS BIRKELAND (74)                                                                                                                                
Siri Birkeland er pensjonist og har jobbet i familiebedriften SIBI AS på Os i mer enn 30 år.  
SIBI AS driver innenfor trevareproduksjon, og hun har arbeidet med salg og økonomi.  
Har vært medlem av generalforsamlingen i Sparebanken Vest som representant for EK-bevis 
eierne i perioden 2003-2015, varamedlem i perioden 2016-2020, samt vært medlem av 
valgkomiteen for samme. 

 


