
Innstilling til styre i Visit Nordkapp AS (oppdatert 11:20) 

Valgkomiteen har bestått av Jan Olsen og Sigurd Rafaelsen 

 

Valgkomiteen har kontaktet alle aksjonærer og medlemsbedrifter direkte, samt reiselivsnæringen 

generelt gjennom media.  

Til lørdag var det innkommet forslag: Dag Norum, Maria Sørbøe, Onar Haugli, Eli Nilsen, Heli Korhonen, Siv Sara, 
Marjolein Ten Hopen, Nathalia Walsøe, Tomm Johansen, Per-Eilet Thomassen, Hanne Benjaminsen. 
Fra valgkomiteen: Tore Fosse, Ronald Aas, Bjørn Ronald Olsen, Øyvind Larsen, Svein Sjøvegan, Gunn 

Inger Svane 

Flere av de foreslåtte kandidatene hadde ikke kapasitet til å påta seg verv 

 

Valgkomiteen legger fram to forslag med ulik profil 

7 styremedlemmer + 3 vara 
Lokal styreleder 
 

5 styremedlemmer + 3 vara 
Ikke lokal styreleder  

Styreleder Eli Nilsen 
Nestleder Onar Melnæs Haugli 
Medlem Marjolein Ten Hopen 
Medlem Maria Sørbøe 
Medlem Heli Korhonen 
Medlem Tomm Johansen 
Medlem Ronald Aas 
 
Vara Øyvind Larssen 
Vara Gunn Inger Svane 
Vara Tore Fosse 
 

Styreleder Maria Sørbø  
Nestleder Marjolein Ten Hopen  
Medlem Gunn Inger Svane 
Medlem Svein Sjøvegan 
Medlem Øyvind Larssen  
 
Vara Heli Kohronen 
Vara Onar Haugli 
Vara Siv Sara 

 
Her er det valgt vekt på lokal forankring med 
faglig og geografisk bredde utenfra. Geografisk 
spredning Lebesby, Porsanger og Alta. 
Reiselivsfaglig spredning overnatting, transport, 
nye kulturnæringer, akademisk og cruise. 
 
 
- Til styreleder, Eli Nilsen anses som 
meget dyktig og effektiv i sitt virke. Er 
administrasjonssjef i Repvåg Kraftlag. Er erfaren 
i styrearbeid med flere styreverv, herunder også 
i opplevelsesbedriften Destinasjon 71 grader 
Nord. Var daglig leder i Visit Nordkapp i 2004. 
- Nestleder Onar Melnæs Haugli er 
sognesprest i Nordkapp. Har bygget opp 
galleriet sammen med kona Erica Haugli, en 
pionerer på "Trash Art" fra havet. Kunnskapsrik, 

 
I lys av konfliktene som har vært mellom 
partene i selskapet har jeg (Sigurd) prøvd å 
jobbe frem et forslag til styre som kan ha et 
blikk utenfra på selskapets utfordringer.  
 
Vi kan nå også legge grunnlaget for å i 
fortsettelsen skape et sterkt regionalt 
destinasjonsselskap.  
 
Den viktigste oppgaven på kort sikt vil bli å sikre 
kompetansen og jobbe for å sikre selskapet i de 
utfordringene vi står ovenfor. 



engasjert, kreativ og innovativ med meget gode 
kommunikative evner. 
- Medlem Marjolein Ten Hopen er eier og 
daglig leder i transportselskapet North Cape 
Tours og har over 18 års erfaring fra reiselivet i 
Nordkapp. 
- Medlem Maria Sørbøe er eier og driver 
av Nye Nordkyn Hotel i tillegg til sine øvrige 
engasjementer i reiselivet på Nordkyn 
- Medlem Heli Korhonen er daglig leder 
og aksjonær i Olderfjord turistsenter AS 
- Medlem Tomm Johansen er 
faglærer/lektor i reiseliv på alta vgs. Har bred 
erfaring fra reiseliv i regionen og er meget 
opptatt av de 10 bærekraftsprinsippene 
- Medlem Ronald Aas er planlegger for 
Hurtigrutens ekspedisjonscruise, har før dette 
erfaring som guide og guidekoorinator i Arctic 
guideservice samt ett års erfaring med ansvar 
for drift av bookingsystemet i Visit Nordkapp 
 

 

 

Honningsvåg 31.08.2020 

 


