Valgkomiteens innstilling til nytt styre – årsmøte 2004
Styret bestod i 2003 av:
Petter Reinholdtsen
- formann (på valg)
Jon Petter Bjerke
- kasserer (på valg)
Morten Kjelkenes
- styremedlem (på valg)
Anders Nordby
- styremedlem (valgt for 2 år i fjor - ikke på valg i år)
Magni Onsøien
- styremedlem (valgt for 2 år i fjor - ikke på valg i år)
Vidar Bakke
- varamann (på valg)
Salve Nilsen
- varamann (på valg)
Valgkomiteen har i år bestått av:
Magnar Helleren
Dag Asheim
Thomas Lundqvist
Valgkomiteen velges med ny sammensetning hvert år.
Av styrets eksisterende medlemmer som er på valg, har følgende meddelt valgkomiteen at de
ønsker å stille til gjenvalg som styremedlemmer i NUUG:
Petter Reinholdtsen
Jon Petter Bjerke
Morten Kjelkenes
Vidar Bakke

- formann
- kasserer
- styremedlem
- varamann

Merknader:
• Salve Nilsen har meddelt valgkomiteen at han ikke stiller til gjenvalg.
• Magni Onsøien har meddelt valgkomiteen at hun ønsker å trekke seg fra styret ett år
før hennes periode egentlig utløper.
Valgkomiteen har innstilt følgende personer til nytt styre i NUUG for 2004:
Petter Reinholdtsen
Jon Petter Bjerke
Morten Kjelkenes
Anders Nordby
Peter N. M. Hansteen

- formann
- kasserer
- styremedlem
- styremedlem
- styremedlem

Vidar Bakke
Gaute Nessan

- varamann
- varamann

Personer som er uthevet er nye navn ifm NUUG styret.
Peter N. M. Hansteen er seniorkonsulent i Datadokumentasjon AS i Bergen, og har lang
erfaring fra Unix-miljøet. Peter er aktivt medlem i BLUG (Bergen (BSD and) Linux User
Group, og har vært NUUG medlem siden 2001. Han har også vært foredragsholder på
NUUG-møter. Han deltok også på implementasjonen av RFC1149 (”A Standard for the
Transmission of IP Datagrams on Avian Carriers”).
Gaute Nessan er utviklingskonsulent i Catch Communications, men har sin fortid fra bla.
EUnet/KPNQwest. Gaute har også lang erfaring fra Unix-miljøet, og NUUG. Gaute har vært
aktivt medlem i NUUG, og deltatt på en rekke av medlemsmøtene for ”Aktive” medlemmer.
Valgkomiteen stiller seg åpen for benkeforslag under årsmøtet til ny valgkomite for neste år.
Dersom ingen benkeforslag dukker opp kan Magnar Helleren, Dag Asheim & Thomas
Lundqvist som en siste løsning stille seg til disposisjon for gjenvalg til disse vervene.
Med hilsen
Valgkomiteen 2003

