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Valgkomiteens innstilling 2022 

Egenkapitalbeviseiere 
Ved årets valg står Åsa Jeppsson og Morten Ingvaldsen på valg. Valgkomiteens innstilling 
er at Ninon Onarheim velges som fast medlem og Morten Skogly velges som varamedlem 
i Forstanderskapet som representanter for egenkapitalbeviseierne. 

Som representant for egenkapitalbeviseierne innstilles: 
Ninon Onarheim 
Født 5. juni 1979. Bosatt i Oslo. Utdannet steinerpedagog som i dag innehar en rekke 
verv i det steinerpedagogiske miljøet i Norge. Ninon er styreleder ved Steinerhøyskolen 
siden 2015, hun har vært ansatt i Steinerskoleforbundet siden 2010, er redaktør for 
Steinerbladet og er daglig leder i Steinerbarnehageforbundet fra 2020. Gjennom disse 
vervene har Ninon et bredt kontaktnett innen landets steinerbarnehager og steinerskoler, 
og har solid kjennskap til de steinerpedagogiske virksomhetene som i utstrakt grad 
benytter Cultura som sin bankforbindelse. 

 

Morten Skogly (vara) 
Født 21. februar 1973 i Narvik. Nå bosatt i Hommelvik i Trøndelag. Han er utdannet 
bibliotekar og sosialantropolog, og har vært ansatt i NRK siden 1997, der han har jobbet 
som journalist, teknisk prosjektleder og redaksjonssjef. Han har mangeårig styreerfaring 
fra blant annet Trondheim parsellhager (leder), Vikhammer andelsgård, Refugees 
welcome to Malvik, og NRKs tverrfaglige fagforening (NRK Delta).  
I tillegg til arbeidet i NRK har han også sitt eget firma som holder kurs innen 
kompostering på vegne av Trondheim kommune, samt gjenbruksverksteder for barn og 
unge i Trondheimsområdet. Han har også ansvar for bærekraftsprosjekter ved Malvik 
bibliotek. Han har flere års erfaring som investor med sterkt bærekraftsfokus, og brenner 
for grønne investeringer og næringsutvikling. 

 

Innskytere 
Ved årets valg står Elisabeth Tollisen og Svanhild Sørensen på valg. Valgkomiteens 
innstilling er at Elisabeth Tollisen gjenvelges som fast medlem og Svanhild Sørensen 
gjenvelges som vara for innskyterne i Forstanderskapet. 

Som representanter for innskyterne innstilles: 
Elisabeth Tollisen 
Født 15. september 1976 født og bosatt i Oslo. Utdannet fotograf. Høsten 2015 åpnet 
hun butikken Mølleren Sylvia rett bak Kunstnernes Hus. Et sted der du kan kjøpe 
økologisk, biodynamisk og kortreist mat fra småskalaprodusenter, der du kan kverne mel 
i butikken, komponere og valse din egen kornblanding og kjøpe alle varene i løsvekt uten 
unødvendig emballasje. Hun har fått lån fra Cultura Bank. 

 
Svanhild Sørensen (vara) 
Født 1. august 1961 født og bosatt 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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