Nya styrelseledamöter
På årsmötet valdes två nya styrelseledamöter till Nimros styrelse. De har snabbt tagit plats
och har redan hunnit presentera sig genom att bjuda in till aktiviteter.
Här följer Åsas och Sverres personliga presentationer.

Jag heter Åsa Jouper Jaan. Jag är gift med Roy och vi bor under vinterhalvåret i Céret och på
sommaren bor vi på Styrsö i Göteborgs södra skärgård.
Hela mitt arbetsliv har jag arbetat med
utbildning. Jag har undervisat på alla nivåer förutom de för yngre barn. Jag är biolog med
fördjupning i mikrobiologi. Friluftsliv och promenader på klippor och i berg och skog är en
favoritsysselsättning. Jag gillar även att handarbeta och ull är mitt favoritmaterial. Men, just
nu ägnar jag mest tid åt att förbättra min franska. Det är en utmaning.
Jag ser fram emot att få engagera mig i Nimros och det ska bli roligt att få lära känna alla er
som också trivs här nere i Les Pyrénées-Orientales.

Sverre Wiseth født 27. januar 1945 i Oslo.
Gift med Greta og to barn og 2 barnebarn.
Bor i Vollen i Asker 20 km sydvest for Oslo.
Karriere etter allmennutdannelse.
Flyteknikker fra flyvåpenet i Norge
Startet i SAS 11. februar 1963 som
elektromekaniker.
Instruktør i flyelektrofaget og flyteknikker.
Startet med dataopplæring av ansatte i
1978.
Underviste i elektro på Caravelle og DC9.
Byttet fra undervisningsavdeling til
utviklingsavdeling.

Var med å introdusere bruk av PC i SAS
1984.
Arbeidet som IT konsulent for
personalavdelingen og Ground handling
på Fornebu.
Ble i 1990 med på en stor undervisning av
ansatte i cabinen og ledere ca. 18000
personer skulle sette kunden i fokus. Vi
var en gruppe på 23 som arbeidet tett
med Janne Carlson i Stockholm.
Avsluttet dette i 1993.
Privat var jeg da med som leder av et
lokalt idrettslag på vårt hjemsted med
1200 medlemmer. Hadde store oppgaver
med å bygge en idrettshall og fakkelstafett
til OL 1994.
Avsluttet min aktive karriere i
salgsavdelingen i Norge som
seniorkonsulent og hadde ansvar for alt IT
relatert arbeid i salgsavdelingen i Norge.
Gikk av med pensjon 11. februar 2007.
Ble i 2010 valgt inn som leder av SAS
Seniorklubb med 650 medlemmer. Gav fra
meg stafettpinnen til en ny leder 2020.
Sitter fortsatt med i styret for SAS
Wallenbergs fond.
Neste år har jeg jobbet for og i SAS i 60 år.
Er nå klar for å hjelpe NIMROS venner til
nye opplevelser.

Ni är hjärtligt välkomna!

