FORSLAG TIL STYRE FOR
NORGE-AMERIKA FORENINGEN
(NYE NORAM)
Valgkomitéens arbeide
Valgkomitéen har bestått av en representant fra hver forenings
valgkomite. Berit L. Henriksen, fra NORAM, har ledet komiteens
arbeid og hatt med seg Ingrid Margrete Hillestad fra NWW og
Hanne K. Aaberg (sekretær). Valgkomiteen har lagt vekt på flere
kriterier ved sammensetning av det nye styret. Det har vært
viktig å ivareta hensynet til begge organisasjonenes interesser, i
tillegg til mangfold i kompetanse, bakgrunn, kapasitet og alder.
Ønske om fornyelse er kombinert med behovet for kontinuitet.
Valgkomiteen har også lagt vekt på kompetanse innen
akademia, økonomi/fundraising, kommunikasjon, teknologi &
digitalisering, myndighetskontakt, nærhet til medlemmer og
studenter og erfaring med arrangementer.
Peder Chr. Løvenskiold (leder)
59 år, Daglig leder i Anthon B Nilsen AS (NORAM)
Peder er økonom med solid erfaring som leder og styremedlem.
Han var styresekretær og senere finansdirektør i Norske Skog
ASA, før han tok over som daglig leder i eiendomsselskapet ILAS
AS som senere fusjonerte med Anthon B Nilsen AS. Han har
også hatt stillinger i Kreditkassen og Morgan Stanley. Peder har
bakgrunn fra en rekke styreverv i kjente selskaper, og han har
sittet i styret i Norge-Amerika Foreningen siden 2013. Peder har
en bachelor i Business Administration fra University of
Massachusetts, USA og har også studert fransk ved Université de
Dijon i Frankrike.
Helmer Aslaksen
60 år, Førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo (NORAM)
Helmer er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og
skoleforskning og Matematisk institutt ved Universitetet i Oslo.
Han har i 22 år arbeidet ved Matematisk institutt ved National
University of Singapore. Helmer har vært styremedlem i NORAM
siden 2013 og er leder av NORAMs stipendkomité. Helmer har
en cand.mag. fra Universitetet i Oslo og en Ph.D i matematikk
fra University of California, Berkeley. Han har også hatt flere
opphold ved University of California, San Diego, og University of
California, Berkeley.

Knut Brakstad
63 år, Privatsekretær for HM Kongen (begge organisasjoner)
Knut har jobbet på Slottet for HM Kongen siden 1994. Like lenge
har han støttet vårt arbeid, som styremedlem i Norwegians
Worldwide fra 1995-2012 og som styremedlem i NORAM siden
2016. Knut har tidligere jobbet som presse- og kulturrådgiver i
Utenriksdepartementet, som prosjektleder for OL på
Lillehammer og som prest. I tillegg til embetseksamen i teologi,
har Knut journalist-utdanning fra London samt studier i filosofi
og språk fra Tyskland. Han har også studert på St Olaf College i
USA, hvor han er utnevnt til æresdoktor. Knut har studert
ledelse ved Høyskolen Innlandet i Lillehammer og hatt flere
opphold på sjefskurset på Forsvarets Høyskole. Han er
kommandør av Den Kongelige St Olavs Orden.
Dag Tørvold
67 år, Rådgiver i strategi og internasjonalisering (NWW)
Dag har i over 30 år vært toppleder, advokat og rådgiver for en
rekke selskaper som Union, Norske Skog, Nemco, Garantiinstituttet for Eksportkreditt og Taplow Consulting. Han har bred
internasjonal erfaring og har arbeidet og vært bosatt både i
Norge og i utlandet. Dag har sittet i styret i Norwegians
Worldwide siden 2014 og har i tillegg erfaring fra styreverv i
selskaper og organisasjoner i en rekke land. Dag har juridisk
embedseksamen fra Universitetet i Oslo og har også studert
business administration ved Augsburg College i Minneapolis
USA, med stipend både fra NORAM og NWW.
Håvard Sandvik
35 år, Seniorrådgiver Venstres Stortingsgruppe (NWW)
Håvard har siden 2016 jobbet som rådgiver innen utenriks,
forsvar og finans for Venstre på Stortinget. Han har meget god
innsikt i europeisk og transatlantisk politikk og sikkerhetspolitikk fra tankesmier og stiftelser i Brussel som European
Liberal Forum og Friedrich Naumann Foundation for Freedom.
Håvard har mottatt flere stipender for anerkjente program i USA
innen politikk, forsvar og samfunn, bl.a. Ambassador Stuart
Fellowship, og har tilbrakt et semester på George Washington
University i DC og i den amerikanske Kongressen. Håvard har en
master i statsvitenskap fra Ruprecht-Karls-Universität i
Heidelberg, Tyskland og en bachelor i internasjonale studier fra
University of Stellenbosch i Sør-Afrika.

Ingrid Margrete Hillestad
31 år, Analyseansvarlig i JCDecaux Norge (ny, jobbet i NWW)
Ingrid jobber som analyseansvarlig i JCDecaux Norge, verdens
største selskap for utendørsreklame. Fra 2010-2014 jobbet hun for
Norwegians Worldwide som medlemskoordinator og webredaktør.
Ingrid har bakgrunn fra politikken og har vært vararepresentant på
Stortinget fra 2013-2017. Ingrid var også sentral i arbeidet med å
endre statsborgerskapsloven. Ingrid har en bachelor i økonomi fra
NTNU, med ett års utveksling til University of Santa Barbara,
California. Senere var hun også i USA og tok en MBA på Hult
International Business School i Boston.
Eirik Løkke
40 år, Rådgiver i den liberale tankesmien Civita (ny)
Som rådgiver i Civita er Eirik aktiv i den offentlige politiske og
samfunnsmessige debatten gjennom foredrag, medieopptredener,
publikasjoner og som leder av Civitas egen podcast. Han er også
mye brukt som kommentator i norske medier om amerikansk
politikk og samfunn. Eirik har tidligere jobbet som digital rådgiver i
UNICEF Norge og som kampanjerådgiver for Høyre. Han har også
vært leder for Studentersamfunnet i Bergen og samfunnsredaktør
for Studentradioen i Bergen. Eirik har en master i historie og en
bachelor i sammenlignende politikk, fra Universitetet i Bergen.
Ingrid Helsingen Warner
35 år, Daglig leder kommunikasjonsbyrået Leidar Norway (ny)
Ingrid leder Leidar Norway, et kommunikasjonsbyrå som hjelper
bedrifter og organisasjoner med å posisjonere seg i Norge og
internasjonalt. Ingrid har vært konsulent for PR-byrået Weber
Shandwick og var bl.a. i innleid som kommunikasjonsansvarlig for
Afrika og Latin-Amerika for StatoilHydro. Ingrid er medstifter av
Sustainability Hub (Norges største fellesskap for bærekraftsansvarlige) og nettverk som Minds of Oslo og Council. Ingrid har en
bachelorgrad i politikk og internasjonale studier fra University of
Warwick i Storbritannia og er uteksaminert fra Advanced
Management Program ved Tuck Business School/ Dartmouth
College i USA.

