
VEDLEGG: KORT BESKRIVELSE AV KANDIDATENE FRA 
VALGKOMITEEN SIN INNSTILLING.

INNSTILT SOM MEDLEMMER TIL GENERALFORSAMLINGEN:

Anne Maria Langeland (52)
Anne Maria Langeland er i dag daglig leder i Vangen Elektriske AS på Voss. Hun var
tidligere adm. banksjef i Sparebanken Hardanger, og var sentral i fusjonsprosessen med
Sparebanken Vest. Hun har Executive MBA i strategisk ledelse fra NHH og en master
of Management fra BI i tillegg til økonomi og revisjonsstudie fra Høgskolen i Møre og
Romsdal. Anne Maria Langeland har vært medlem av generalforsamlingen i Sparebanken
Vest som representant for EK-bevis eierne siden 2013.

Widar Slemdal Andersen (74)
Widar Slemdal Andersen har vært adm. direktør i Forsvarets Personellservice. Før dette 
var han i mange år prosjektleder og fagsjef i Forsvarets tele- og datatjeneste. Er utdannet 
bedriftsøkonom fra BI. Han har vært medlem av generalforsamlingen i Sparebanken Vest 
som representant for EK-bevis eierne i perioden 2003-2011, varamedlem i perioden 
2011-2015, og medlem i perioden fra 2015 til 2019 (januar). Han har også vært medlem 
av representantskapene til DNB, SpareBank 1 Nord-Norge og SpareBank 1 SMN.

Inga Lise Moldestad (52):
22 års erfaring fra finans, fire års erfaring fra revisjon og konsulent. Siviløkonom 
og statsautorisert revisor fra NHH. Medeier og en av seks gründere av Holberg 
Fondsforvaltning i 2000. Konstituert administrerende direktør siste to år (tom januar 
2019) i Holberg Fondsforvaltning og til vanlig leder av selskapets administrative og 
operasjonelle funksjoner. Tidligere erfaring fra finansavdelingen i Vesta Forsikring, Skandia, 
Unibank Asset Management, Arthur Andersen og Ernst & Young. Erfaring fra en rekke 
styreverv i både store og små virksomheter.

INNSTILT SOM VARAMEDLEM TIL GENERALFORSAMLINGEN:

Per Berge (47):
Har jobba med næringsutvikling. Var med og bygde opp Myrkdalen frå 2004-2012, 
som ansvarleg for marknad og forretningsutvikling. Har etter det vore dagleg leiar i Voss 
Kommunikasjon og er no marknadssjef i Voss Energi (frå 2013). Er frå Voss. Utdanning 
frå Universitetet i Bergen og NHH.

Marianne Eidesvik (35):
Gjennom sitt arbeid i Bømmelfjord AS er hun ansvarlig for en balansert forvaltning 
og oppfølging av selskapets likvide midler. Dette innebærer plasseringer i fond, 
obligasjoner, egenkapitalbevis, aksjemarkedet og bank. Utdannelse fra Universitetet i 
Stavanger. Styrekompetanse er også et av hennes fokusområder, da hun har tillitsverv i 
assosierte selskaper, som er engasjert i blant annet eiendomsutvikling, filmproduksjon og 
offshorerelatert virksomhet.

Kjersti Fløgstad (60) 
Kjersti Fløgstad er økonom og ansatt som administrasjonssjef i kraftselskapet AS 
Saudefaldene som er eid av Orkla og Sunnhordland Kraftlag. Ansvarsområdet er økonomi 
og personal. Har tidligere bl.a. vært ansatt som konsulent i Sauda Vekst AS og Sauda 
Næringsutvikling. Tillitsverv; Sparebankstiftelsen i Sauda, styremedlem (2014 – p.t.) samt 
erfaring fra ulike styreverv i bl.a. Ryfylke Vekst og som styreleder i Sauda Produkter AS og 
LL Ryfylke.


