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Valgkomiteens innstilling 2021 

Egenkapitalbeviseiere 
Ved årets valg står Frank Schmiemann på valg. Valgkomiteens innstilling er at Frank 
Schmiemann gjenvelges som fast medlem i Forstanderskapet som representant for 
egenkapitalbeviseierne.  

Som representant for egenkapitalbeviseierne innstilles: 
Frank Schmiemann 
55 år, gift, ett barn. Født og oppvokst i Tyskland og er nå bosatt på Jøssåsen i Trønderlag. 
Utdannet møbeltrekker. Har vært hatt diverse stillinger og tillitsverv i Camphill 
Landsbystiftelsen i Norge fra 1991 og fram til i dag, blant annet daglig leder, 
økonomiansvarlig og styremedlem. Han har også vært styremedlem og kasserer i MDG 
Malvik. Frank Scmiemann har vært medlem av Cultura Bank forstanderskap siden 2017. 

 

Innskytere 
Ved årets valg står Lars Hektoen og Elizabeth Wirsching på valg. Valgkomiteens innstilling 
er at Lars Hektoen gjenvelges som fast medlem. Valgkomiteens innstilling er at Michael 
Lommertz velges inn som fast medlem for Elizabeth Wirsching. Han har tidligere vært 
varamedlem og derfor innstilles Svanhild Sørensen som ny vara for innskytere for 
gjenstående valgperiode.  

Som representanter for innskyterne innstilles: 
Lars Hektoen 
Født 13. august 1949 på Tynset. Var banksjef i Cultura Bank fra 2003 til 2015. Han har 
Mastergrad i økonomi fra Universitetet i St. Gallen i Sveits, og jobbet innen 
finansnæringen fra 1975. I dag er Lars en aktiv pensjonist, med flere styreverv. Han ble 
valgt inn i forstanderskapet i 2017, og ble leder av forstanderskapet i 2018. Han er 
varamedlem i bankens valgkomite og har tidligere sittet i bankens styre. 
 

Michael Lommertz 
Født 19. mars 1970 i Tyskland. Nå bosatt på Nesodden. Han er utdannet Sivilarkitekt 
MNAL og er nå ansatt i Bollinger+Grohmann Ingeniører i Oslo, der han er faglig leder for 
deres bærekraft-satsning i Oslo. Han har jobbet spesielt med bærekraftig prosjektering 
og trekonstruksjoner. Han har selv tegnet og vært byggherre for eget passiv- og 
massivtrehus i Trollveien på Nesodden, som er finansiert av banken. Han har vært 
varamedlem i Cultura Banks forstanderskap siden 2020.  

 
Svanhild Sørensen 
Født 1. august 1961 i Oslo. Hun etablerte landets ledende konsulentselskap og PR-byrå 
for kulturlivet, Kulturmeglerne, for over 20 år siden. Her har hun vært 
kommunikasjonsrådgiver for mange av de største offentlige og private aktører i 
kultursektoren. I tillegg er hun eier og daglig leder i filmstrømmetjenesten Nettkino og 
distribusjonsselskapet Norsk Filmdistribusjon. Sørensen har diplomstudium i 
markedskommunikasjon og er opptatt av teknologiutvikling og kommunikasjon. I tillegg til 
egne styrer er hun nestleder i styret i samtidsmusikkfestivalen Ultima.  
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