Innstilling til valg for nytt Representantskap til Sparebank 1 Sørøst-Norge
(i fusjonsprosess) fra Valgkomiteen i Sparebanken 1 BV
Valgkomite:

Svein Aaser, Lars Ole Bjørnsrud Inger Johanne Toset, Tom Sørensen
og Bjørn R. Hellevammen (Leder).

Valgkomiteen besluttet å legge til grunn at kontinuitet er viktig for det nye Representantskapet
når to nærmest jevnstore banker nå fusjoneres, slik vi oppfatter også valgkomiteen i den andre
fusjonerende bank tenker. Det har ikke kommet forslag til valgkomiteen på nye kandidater.
Valgkomiteen har derfor jobbet frem en innstilling basert på valg blant sittende representanter.
Med mange gode kandidater til rådighet har det vært en krevende jobb å plukke ut/innstille kun
ca. halvparten.
Vi har også lagt vekt på kjønnsfordeling så langt praktisk mulig.
Det har vært et godt samarbeid med valgkomiteen i Sparebank 1 Telemark.
Valgkomiteens innstilling:
Eiervalgte:

BV skal innstille 3 medlemmer (M) og 0 (null) varamedlemmer
Valgkomiteen innstiller 1 kvinne og 2 menn:
Reidun Sundal
Iver A. Juel
Sindre Iversen

Færder
Kragerø
Stavanger

M
M
M

Alle kandidater er forespurt og har sagt ja til å stille seg til rådighet for valg til 4 år i
Representantskapet i Sparebank 1 Sørøst-Norge.
Stiftelsenes representanter fremkommer senere etter egne valg i stiftelsene.
Ansatte-valgte velges av og blant de ansatte.

14.04.2021
På vegne av Valgkomiteen i BV
Bjørn R. Hellevammen (Sign.)
Leder
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Innstilling til valg for nytt Representantskap til Sparebank 1 Sørøst-Norge
(i fusjonsprosess) fra Valgkomiteen i Sparebanken 1 BV
Kort presentasjon av de innstilte:
Reidun Sundal
Oppvokst i grunder/industrimiljø på Sunnmøre.
Gift og har to barn og tre barnebarn. Har også hatt to fosterbarn.
Realartium Volda Landsgymnas 1962
Kom til Nøtterøy i 1984 etter å ha bodd 12 år i Sveits.
Da jeg kom hit engasjerte jeg meg i frivillig arbeid og i 1995 ble jeg valgt inn i kommunestyret
for Høyre. 3 perioder i kommunestyret
3 perioder i hovedutvalg for kommunalteknikk/ det faste utvalg for plansaker hvor
jeg var leder de to siste periodene. 2 perioder i formannskapet.
Som politiker var mine hovedinteresser næringsliv og miljø og jeg var med på oppstarten av
Nøtterøy Næringsforum hvor jeg satt i styret i 15 år.
Ble valgt inn i representantskapet i Nøtterøy Sparebank som politisk representant og senere
valgt inn i styret, hvor jeg satt i 11 år. Det var en stor opplevelse å være med på
børsnoteringen av banken ettersom jeg selv er en aktiv investor på Oslo Børs.
Har vært styremedlem i Borgheim Sentrumsbygg (kommunalt eiendomsselskap) i ca.12 år.
Iver A. Juel
Tok Siviløkonomeksamen 1966, Skogteknikereksamen 1962, Befalsskoleeksamen 1959.
Viktigste stillinger:
A/S Kristian Jebsens Rederi t97L-L986 En rekke sentrale stillinger.
De siste 6 år Administrerende direktør for Jebsens Management Divisjon.
Banksjef (Daglig Leder) Holla Sparebank/Holla og Lunde Sparebank, Nome Kommune 19862006.
Eier og daglig leder av en skogeiendom på 40 000 dekar med et balansevolum på årlig ca.
5000m3 beliggende i Drangedal og Nome Kommune, 1986-2005. Eiendommen er nå overtatt
av min sønn, men jeg er fremdeles skogfaglig ansvarlig.
Tillitsverv (nå og tidligere):
Styremedlem Bankenes Sikringsfond, Styremedlem Eika-Gruppen AS, Medlem av
Representantskap/forstanderskap i Sparebanken Øst, Sparebanken Helgeland, Toten
Sparebank, Skagerak Sparebank og Sparebank 1 BV
Styremedlem Norsk Skogbruksforening (Norskog), Styreleder Norsk Skogbruksforening avd.
Telemark og Agder.
Formann i Skatteutvalget til Norges Rederiforbund, Medlem av Assuranseutvalg til Norges
Rederiforbund og Styremedlem Assuranseforeningen Skuld.
Annet:
Investerer i egenkapitalbevis i mange norske sparebanker. Største engasjement er i
Sparebank 1 BV.
Medlem av kommunestyret i Kragerø og har hatt en rekke politiske verv siden 2006.
Sindre Iversen
Har 5 års erfaring fra finans/revisjon. Har tidligere vært revisor i PwC fra 2017-2019 før han startet hos
Salt Capital som analytiker i 2019. Fra mars 2020 vært medlem av representantskapet i Sparebank 1
BV. Sindre Iversen representerer interessene til Harald Espedal (Salt Value AS/Espedal& Co AS) som
er en stor investor, blant annet i Sparebank 1 BV.
(Harald Espedal: Mer enn 25 års erfaring fra finans. Har tidligere vært adm. Direktør i Skagen fondene
fra 2002-2014 før han startet egen forvaltningsvirksomhet via Espedal & co. Han har styreleder verv i
Lyse, Sandnes Sparebank og Solstad Offshore.
(Salt Value AS/Espedal & Co AS: Espedal & co er det private investeringsselskapet til Harald Espedal
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(i fusjonsprosess) fra Valgkomiteen i Sparebanken 1 BV
der har han drevet med forvaltningsvirksomhet siden 2013. Fondet Salt Value ble opprettet i 2017 og
forvaltes av Salt Capital (datterselskap til Espedal & Co). Investeringsfilosofien til begge selskapene er
å være selskapsorientert med en langsiktig eierhorisont.)
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