
Sak 10  
VALG 2019 - INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN #2 (nytt medlem i konkurransekomiteen) 
 
 
VALGKOMITEENS INNSTILLING AV KANDIDATER TIL NYTT STYRE  
President – valgperiode 1 år:  Monica Døhlie Heck  
Styremedlem – valgperiode 2 år:         Lene Pettersen Utbjoe – 1 år igjen 
Styremedlem – valgperiode 2 år: Fredrik Torsteinsen – 1 år igjen 
Styremedlem – valgperiode 2 år: Urd Schjetne - Ny i styret 
Styremedlem – valgperiode 2 år: Henrikke Roll Heirung – Ny i styret 
Varamedlem – valgperiode 1 år: Beata Brzoza – Ny i styret 

 
 
President – valgperiode 1 år: Monica Døhlie Heck - Oslogruppen 

Monica har sittet som visepresident i ett år og styremedlem siden 2017.  Hun 
kjenner godt til arbeidet som president og stiller til valg. 

 

 

 

Styremedlem – valgperiode 2 år: har sittet i 2 år + 1 år: Fredrik Torsteinsen - Oslogruppen 

Fredrik er ikke på valg og fortsetter 1 år til med arbeid for møbeldesign i 
styresammenheng.  

 

 
 

Styremedlem – valgperiode 2 år: har sittet i 1 år: Lene Pettersen Utbjoe - Bergensgruppen 

Lene er ikke på valg og fortsetter 1 år. 

 
 

 

 

Nytt styremedlem – valgperiode 2 år: Urd Schjetne - Trøndelaggruppen                        

Urd er ansatt i arkitektkontoret tegn_3 i Trondheim som teamleder for interiør og 
jobber primært med utvikling og analyse. 
 

 

 



Urds bakgrunn er crossover; klesdesign, scenografi, konseptutvikling, kreativitet, kreative prosesser 
og tilslutt 10 år med arbeidsplassdesign.  Hun var med og drev NTNUs idélaboratorium i 6 år, med 
iscenesetting av kreativitet, forskning og utvikling av kreative prosesser for grupper og metodikk for 
romprosesser. I dag har hun en unik kompetanse både teoretisk og som prosjekterende i 
krysspunktet mellom arbeidsplassdesign (som fysisk struktur) og kunnskap om kreative prosesser 
(som arbeidskultur) på den andre siden. Hun anser brukerprosessen som den mest innovasjons-
drivende innen prosjekteringsarbeidet. 
 
Urd bidrar på ulike kurs og holder foredrag rundt tema kreativitet og innovasjon. 
URD er mest kjent som; KREATIV. 
 

Nytt styremedlem – valgperiode 2 år: Henrikke Roll Heirung - Oslogruppen                         

Henrikke er ansatt i Lund+Slaatto Arkitekter, bosatt i Oslo.  
 
 
 
 
 
 

 
Henrikke Roll Heirung er for tiden ansatt hos Lund+Slaatto Arkitekter. Henrikke er utdannet 
interiørarkitekt og har studert i Oslo, Dublin og Milano. Hun har en mastergrad i Interior and Living 
Design fra Domus Academy, med særlig fokus på interaksjonen mellom det indre og ytre rom. 
Henrikke har også en mastergrad fra USA i organisasjon og ledelse. 

Henrikke har jobbet som selvstendig næringsdrivende, og på flere arkitektkontor i Oslo. Hun har flere 
års erfaring som prosjektleder og har opparbeidet seg en faglig bredde, også innen strategisk 
analyse. Med erfaring fra tverrfaglig prosjektarbeid fra tidlig fase, prosjektledelse og 
kundeinteraksjon, er Henrikke vant med varierte utfordringer. Hun har også et høyt fokus på 
samarbeidsform, brukerinvolvering og prosessgjennomføring i sine prosjekter.  

 
Nytt varamedlem – valgperiode 1 år: Beata Brzoza - Bergensgruppen                      

Beata er ansatt i OG ARKITEKTER, bosatt i Bergen 

 

 

 

 

Beata har nettopp gått av som styreleder i Bergensgruppen etter to år. Hun var lokalstyremedlem i 
fire år totalt, og hadde hovedansvar for arrangementer (i tillegg til styreleders oppgaver).  
Beata har Mastergrad i interiørarkitektur fra Katowice, Polen.  
Som interiørarkitekt er Beata veldig opptatt av helhetlig design, og har vært heldig og fått jobbe både 
som arkitekt og interiørarkitekt de siste syv årene. Hun skriver «heldig», fordi med «arkitekt-hatten» 
på, fikk hun lov til å påvirke det som etter hennes mening er interiørarkitektens oppgaver, men som 
oftest ender opp på arkitektens tegnebord. Dette paradokset må NIL jobbe med! Interiørarkitekter 
sitter med spisskompetanse som ofte er undervurdert. Beata har kompetanse innen miljøsertifisering 
(BREEAM), og miljøaspektet er viktig i hennes prosjekter. Hun er begeistret for biofilsk design, 



menneske-sentrisk design og velvære (WELLness) i byggene hun er med og tegner. Hun ønsker å bli 
WELL-ap i nær fremtid. 

 

Valgkomitéen innstiller Urd Schjetne, Henrikke Roll Heirung og Beata Brzoza til det nye styret, 
sammen med Fredrik Torsteinsen, Lene Utbjoe og Monica Døhlie Heck som president. Det nye 
styret får dermed god geografisk spredning og bredde på kompetanse og erfaring.  
Sak 10/2019: 1 Styret  
 
Forslag til vedtak: Valgkomiteens innstilling vedtas. 

 

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL VALG AV NYE KOMITÉMEDLEMMER: 
 
PROFESJONSKOMITEEN 
Valgkomiteen innstiller Gerd Solveig Leiros, Ballangen, til nytt medlem i profesjonskomiteen.  
 
STIPENDKOMITEEN FOR STATENS KUNSTNERSTIPEND (SKS-INARK) 
Valgkomiteen innstiller Linge Grindheim til nytt varamedlem i stipendkomiteen SKS-INARK.  
 
KONKURRANSEKOMITEEN  
Valgkomiteen innstiller Marie Hovengen Møller til nytt medlem i konkurransekomiteen.  

NIL-medlem og tidligere studentmedlem. 
Uteksaminert MNIL fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen i 2015.  
Vinner av Anne Alnæs´ studentpris om transformasjon av eksisterende rom til samtiden. 
Sensurert eksamener ved Høyskolen i Kristiania som ekstern faglig sensor. 
Jobbet hos Cadi AS fra 2016 til d.d. 
 
Sak 10/2019: 2 komitémedlemmer  
Forslag til vedtak: Gerd Solveig Leiros velges inn i profesjonskomiteen. 
Linge Grindheim velges som varamedlem i stipendkomiteen SKS-INARK. 
Marie Hovengen Møller velges som medlem i konkurransekomiteen. 
 
VALGKOMITÉ 2019 
Valgkomitéen i 2019 har bestått av Siv Senneset, Benedicte Arentz, Mette Heimtun og Terese 
Simonsen. 
 
Sak 10/2019: 3 valgkomiteen  
Forslag til vedtak: Terese Simonsen gjenvelges og Torunn Petersen velges inn som nytt medlem i 
valgkomiteen. 
 
 
REVISOR 2019 
Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av BDO AS.   
 

Sak 10/2019: 4 revisor  
Forslag til vedtak: BDO AS gjenvelges som revisor. 



SAMMENSETNING AV NILs KOMITEER ETTER VALGET 2019 (hvis endringene vedtas) 

Etisk komite 
Kirsti Skulberg (leder) 
Morten Haneseth 
Hege Roksand 
Camilla Dahl 
 
Komité for dokumentasjon og vitenskapelig omtale 
Hilde Mortvedt (leder) 
Benedicte Aars-Nicolaysen 
Ellen Klingenberg 
Pernille Akselsen 
 
Konkurransekomitéen 
Elin Bashevkin (leder) 
Anne Berentsen 
Petter Abrahamsen 
Marie Hovengen Møller (ny 2019) 
 
Opptakskomiteen for interiørarkitekter 
Anne Cecilie Hopstock (leder) 
Bente Opdal 
Hanne Margrethe Hjermann 
Ingrid Løvstad  
    
Opptakskomiteen for møbeldesignere  
Atle Tveit (leder) 
Espen Arnesen 
Anders Berg 
Cathrine Torhaug 
Fredrik Torsteinsen 
 
Profesjonskomiteen 
Bjørg Eva Røssaak (leder) 
Runa Klock 
Sara Cavalheiro 
Gerd Solveig Leiros (ny 2019)  
Ingunn Skulbru (vara) 
 

Utdanningskomitéen 
Elisabeth Paus (leder) 
Eli-Kirstin Eide 
Inger Holmøy   
Petter Abrahamsen 
Linda Lien  
Toni Kauppila (observatør) 
 



Stipendkomiteen for Statens Kunstnerstipend (SKS-INARK) 
Espen Arnesen 
Anne Berentsen  
Marta Langset  
Linge Grindheim (vara) (ny 2019)   
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