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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 samt geografisk spredning (kundevalgte) så langt 
praktisk mulig.  
Det har vært et godt samarbeid med valgkomiteen i Sparebank 1 Telemark. 
  
Valgkomiteens innstilling: 
 
Kundevalgte: BV skal innstille 5 medlemmer (M) og 2 varamedlemmer (V) 
   

Valgkomiteen innstiller 4 kvinner og 3 menn: 
 
 Lars Ole Bjørnsrud,   Kongsberg M 
 Ingebjørg Tollnes   Sandefjord M 
 Thale Knudsen  Drammen M 
 Tom Mello   Færder M 
 Kristin Storhaug  Tønsberg M 
 Kjell E. Nilsen   Sandefjord V 
 Inger Johanne Toset  Kongsberg V 

  
 

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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Kort presentasjon av de innstilte: 
 
Lars Ole Bjørnsrud 
 
Lars Ole Bjørnsrud har vært leder for representantskapet i Sparebank1BV siden 2017. Han er 
kommunikasjonsdirektør i TechnipFMC og bor på Kongsberg. Lars Ole er styreleder for 
Kongsberg Internasjonale Skole, styremedlem i Kongsberg Tomteselskap og Kongsberg 
Høyre. Han er tidligere styreleder for Kongsberg Næringsforum. Før TechnipFMC jobbet Lars 
Ole i Kongsberg Maritime, blant annet som administrerende direktør for selskapets 
virksomhet i Asia med base i Singapore. Han har også vært involvert i flere oppstartselskaper 
som eier og styrerepresentant. 
 
Ingebjørg Tollnes 
 
Født og oppvokst i Sandefjord. Gift, 3 voksne barn og kunde i banken helt siden jeg så 
dagens lys for 56 år siden. Jobber som daglig leder i Sandefjord Næringsforening. Har lang 
fartstid som kommunikasjonsdirektør i Komplett og som markedssjef i Itegra, Mpx.no og Color 
Line. 
 
Thale Knudsen 
 
Har sittet som kundevalgt representantskapet til Sparebank1 BV siden oktober 2015. 
Min faglige bakgrunn er innen kommunikasjon, forvaltning og kommersiell drift av kundebaser 
i privat- og bedriftsmarkedet, hovedsakelig innen telecom. I 8 år satt jeg i ledergruppen til 
mobiloperatøren OneCall, hvor jeg var ansvarlig for kundeopplevelsen i selskapet. Her sto 
teamet mitt og jeg for utviklingen fra det første kundebrevet ble sendt på e-post, til 
helautomatiserte kommunikasjonsløp i flere kanaler, noen år senere. 
Jeg har med årene i bygget erfaring og solid kompetanse innen og bruk av digitale kanaler til 
kommunikasjon og som virkemiddel for gode kundeopplevelser og økt omsetning. Stikkord er 
kundereise, selvbetjening, antichurn og tilfredse kunder. 
For tiden jobber jeg i Sandefjord, hvor jeg er kundedirektør i det fortsatt rimelig nyetablerte 
mobilselskapet Release AS. Her har vi bærekraft, miljø og gjenbruk i fokus, verdier som 
appellerer godt til meg personlig og som er viktig i forhold til globale utfordringer vi alle står i. 
På privaten kan nevnes at jeg er 45 år, bosatt i Drammen og er samboer med Andreas, og vi 
har et felles barn, Heine, på 8 år. Jeg bruker gjerne mye av fritiden utendørs, enten det er en 
løpetur, tur i skogen eller pusling rundt husveggene; Rimelig A4. 
 
Tom Mello 
 
Bedriftsøkonomutdannet fra BI og har hatt en rekke lederstillinger i ScanRope AS, en 
industrivirksomhet i Tønsberg.                                                                                                                                                           
Tom Mello Consult ble etablert i 2015. Selskapets formål er å tilby tjenester innen 
virksomhetsstyring, prosjektledelse, effektivisering, midlertidig ledelse og styreverv.                                                                        
Har gjennom mange år hatt tillitsverv i politikk og næringsliv og setter stor pris på å bidra til 
utvikling av viktige samfunnsinteresser. 
Jobber p.t. med Industrifinans, Oslo (konsulentoppdrag innen eiendomsutvikling), og er 
engasjert i Kommunestyret og formannskapet i Færder som gruppeleder for Høyre.                                           
Var i Repr.skapet til Sparebank 1 Nøtterøy-Tønsberg som medlem fra 2008-2017 (siste 3 år 
som leder). Nestleder i Repr.skapet i BV fra 2017 til d.d. 
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Kristin Storhaug 

58-modell, gift, 3 voksne barn og 3 barnebarn. Interesser: sykkel, svømming, yoga, språk 
(snakker engelsk, tysk og italiensk godt).                                                                               
Har siden august 2012 vært rektor ved Borgheim ungdomsskole på Nøtterøy (nå Færder 
kommune).                                                                                                                             
Tidligere arbeidserfaringer bl.a.: Høyskolelektor, Høyskolen i Vestfold (nå: USN): engelsk,                                             
Studierektor – Vestfold fylkeskommune (Færder videregående skole),                                                                    
Lektor /utviklingsleder – Vestfold fylkeskommune (Nøtterøy videregående skole/ 
Greveskogen videregående skole)                                                                                                                                                                                
Jeg er p.t. medlem av Representantskapet i Sparebank 1BV. Det er spennende og utviklende 
å følge banken på nært hold gjennom deltagelse i bankens tillitsmannsapparat. 

Kjell E. Nilsen 

Har bodd hele mitt liv i Sandefjord. Er utdannet økonom.  Eier også en gård som jeg drev 
aktivt – nå overlatt til min sønn. Våre barnebarn er nå 5 generasjons bankkunder i banken 
(opprinnelig Sandar Sparebank). 

• Arbeidet i 14 år  på økonomiavdelingen ved Framnæs Mek. Verksted i Sandefjord 
• 1986 starter jeg + 5 andre Cosmic Bygg AS i Sandefjord – har vært partner fra 

begynnelsen 
• Cosmic Bygg er et entreprenørfirma med base fra Sandefjord.  Vi setter opp 

næringsbygg i søndre 
del av Østlandet.  Omsetter for ca. 200-250 mill. årlig – jeg har vært økonomisjef helt 
siden 1986 og er det fortsatt. 
Cosmic Bygg har vært kunde i banken helt siden 1986 og er det fortsatt. 

• Har styreverv i litt over 20 forskjellige selskap – vesentlig næringseiendom. 
• Styremedlem i Thorbjørn Hansens Stiftelse – ca. 500 mill.  i kapital. 

Inger Johanne Toset 

Inger Johanne Toset (født 1954) bor på Kongsberg og har vært medlem av 
representantskapet siden 2015.  Relevant kompetanse er regnskap/revisjon (NRS/IFRS) og 
selskapsskatt, samt ledelse etter mer enn 25-års erfaring som regnskapssjef i GKN 
Aerospace Norway AS som er et datterselskap i GKN Ltd. I tillegg mange års erfaring innen 
finansiering, utenlandsk valuta, pensjoner, «due diligence» og styrearbeid. Som pensjonist er 
hun nå engasjert som styreleder i Sense AS.  
 
 
 
 
 


