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INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN
Valgkomiteens mandat
Valgkomiteen innstiller til de valg som skal foretas av Landsmøtet. Vedtektene fastslår at
”Landsstyret skal søkes sammensatt slik at det gjenspeiler medlemsmassen best mulig
geografisk og på andre måter, og slik at styret har nødvendig kompetanse til å utføre sine
oppgaver.”

Valgkomiteens arbeid
Valgkomiteens leder, Kjell Reianes, ble valgt av styret i NVF, Erik Hageler og Anne Grete
Seljebakk er medlemmer av komitéen valgt av landsmøtet 2015. Styrets leder, samt
medlemmene og varamedlemmet på valg er alle kontaktet med forespørsel om de ønsker
gjenvalg.

Valgkomiteens innstilling
Styreleder Birger Aasland innstilles til gjenvalg, og har uttrykt at han tenker det blir hans
siste år.
1 av medlemmene i styret som er på valg stiller ikke til gjenvalg. Valgkomiteen har jobbet
med å finne egnede kandidater til disse plassene, samt en ny vara-representant og
valgkomité.
Det sittende landsstyret har en god geografisk spredning, som ivaretas ved de foreslåtte
endringene. Utover dette bør det være en god balanse mellom kjønnene og en
tilfredsstillende spredning i alder.
Dersom valgkomiteens forslag tas til følge, vil det blant styrets ordinære medlemmer være
fire menn og en kvinne så det er ikke en ideell kjønnsmessig balanse, imidlertid bedres den
hvis man inkluderer varamedlemmene.
Valgkomiteen velges også av landsmøtet. Erik Hageler fra Østlandet ønsker gjenvalg og
Kjell Reianes fra Vestlandet har sagt seg villig til å være ordinært medlem i valgkomiteen.
Styremedlemmene på valg i 2017 bor i samme landsdel som valgkomiteens medlemmer.
Noe som er en fordel om den samme geografiske fordelingen skal videreføres. Forslaget til
revisor er fremmet etter forslag fra styreleder og daglig leder.
Styreleder
Birger Aasland

Østlandet

Velges for ett år

Gjenvalg

Per Arne Brunvoll

Østlandet

Ikke på valg

Ett år igjen

Marion Rodgers Løseth

Vestlandet

Ikke på valg

Ett år igjen

Erling Riibe Ramskjell

Nord-Norge

Velges for 2 år

ny

Peter Wemö

Sørlandet

Velges for 2 år

Gjenvalg

Styremedlemmer
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Varamedlemmer
May-Tordis Simonsen

Nord-Norge

Ikke på valg

Ett år igjen

Hilde Selvikvåg

Vestlandet

Velges for 2 år

ny

Erik Hageler

Østlandet

Velges for ett år

Gjenvalg

Kjell Reianes

Vestlandet

Velges for ett år

ny

Velges for ett år

Gjenvalg

Valgkomité
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