Til årsmøtet i Norsk Viseforum
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.”
Valgkomiteen:
Valgkomiteens leder, Pål H. Djuve (generalsekretær Folkeakademienes Landsforbund/
personmedlem i NVF), ble valgt av styret i NVF. Erik Hageler (medlem av viseklubben Lars) og
Kjell Reianes (tidligere styremedlem i NVF) er valgt av landsmøtet 2016.
Valgkomiteens arbeid:
Styrets leder, samt styremedlemmer og varamedlemmet på valg er alle kontaktet med forespørsel
om de ønsker gjenvalg.
Følgende styremedlemmer ønsker ikke gjenvalg:
• Styreleder Birger Aasland.
• Styremedlem Marion Rodgers Løseth, Vestlandet.
• Varamedlem May-Tordis Simonsen, Nord-Norge.
Dette betyr at landsmøtet skal velge ny styreleder, ett styremedlem og ett varamedlem.
Hvis ny styreleder velges blant dem som nå sitter i styret – velger landsmøtet denne, pluss to nye
styremedlemmer.
Valgkomiteen har arbeidet med å finne egnede kandidater til disse plassene, samt en ny vararepresentant og valgkomité.
Det sittende landsstyret har en god geografisk spredning, samt også en viss aldersmessig
spredning. Dersom valgkomiteens forslag tas til følge, vil det blant styrets ordinære medlemmer
være tre menn og to kvinner, en bedring i kjønnsmessig balanse fra siste styret. Den geografiske
spredningen opprettholdes på samme nivå som før.

Valgkomiteen fremmer følgende enstemmige innstilling:
Styreleder: Per Arne Brunvoll. Østlandet (ny). Velges for 1 år.
Styremedlem: Synneva Gjelland. Voss/Oslo. Velges for 2 år
Styremedlem: Eli H. Johannessen. Velges for 2 år.
Vara: Knut Arild Melbøe. Velges for 2 år
Ikke på valg:
Styremedlem Erling Riibe Ramskjell, Nord-Norge
Styremedlem Peter Wemö, Sørlaandet
Varamedlem Hilde Selvikvåg, Vestlandet
Ny valgkomite:
Valgkomiteen skal også foreslå medlemmer i ny valgkomite. Erik Hageler, Østlandet, ønsker ikke
gjenvalg. Medlem Kjell Reianes fra Vestlandet har sagt seg villig til å være ordinært medlem i
valgkomiteen. Pål H. Djuve sier seg også villig til å sitte i valgkomiteen for 2018.
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Valgkomiteens forslag:
Kjell Reianes
Pål H. Djuve
Informasjon om Synneva Gjelland:
Eg heiter Synneva Gjelland, er 20 år og kjem frå ein gard på Voss. Gjekk Nordiska Visskolan i
Kungälv 2015/2016, og flytta til Oslo i haust. Studerer for tida Plantevitenskap/Økologi på
NMBU i Ås, jobbar i ein ølbar og er med på organiseringa av Visekollektivet på torsdagar.
Eg vart introdusert til visa heime, men byrja å kvede som lita, gjekk over til klassisk piano og
seinare til ein jazzskule der eg spelte saksofon, før eg skjønte at det er viser som gjelder. Interessa
for denne musikkformen, som har teksten i fokus og melodien som innpakning, vaks veldig
gjennom året på Visskolan, og det held den fram med å gjere.
Eg skriv litt sjølv, då gjerne litt politisk eller om andre ting eg bryr meg veldig om og elles har eg
tonsett nokre dikt av Halldis Moren Vesaas. Eg held framleis fast i kvedinga og folkemusikken, og
det likar eg å blande med visa.
Informasjon om Eli H. Johannessen
Kommer fra Finnmark, Nordkapp kommune
Bodd i Porsanger kommune fra 1974-1996, var i dette tidsrommet lærer, student og ped. veileder
og ledelsesveileder i Midt-Finnmark, har vært kommunepolitiker med bred og lang erfaring, lærer
i Narvik 1996-1999, ped. veileder i Røyken kommune 1999-2001, lærer i Nedre Eiker høsten
2006 og lærer/undervisningsinspektør i Kongsberg 2007-2015, jobba mye med revy og teater i
Finnmark
Utdannet lærer med tilleggsutdanning i veiledning..bl.a. ledelsesveiledning
Som lærer: undervist i musikk...både i skole og kulturskole, matematikk, tysk og alle
barneskolefag..
Kursholder i ledelse, prossessorientert skriving osv., osv....
Det var litt av det jeg har drevet med frem til mitt nye liv som afp'er fra 1. aug. 2015.....og
opplevelsen av å etablere seg på nytt...i Troms.
Informasjon om Knut Arild Melbøe
Født 1958 i Bergen, nå bosatt i Hønefoss. Er en norsk musiker og låtskriver. Er virksom som
forteller, resitatør og forfatter ved siden av sitt virke som redaktør. Som artist kjent under
navnet Knut Ariel siden han debuterte med albumet Dykk hjerte! i 2005.
Naturtemaet og temaet Jorden går igjen i flere av CD-utgivelsene hans, ikke minst i utgivelsen fra
2012, Vår kjæreste båt. I 2014 kom skuespillet Spyttprøven, og i januar 2016 albumet Stjernedøgn.
Frontfigur i viseklubben Pegasus.
Oslo/Stavanger 9. mars 2017
Pål H. Djuve (s.), Kjell Reianes (s.), Erik Hageler (s.)
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Styreleder
Per-Arne Brunvoll

Velges for ett år

ny

Synneva Gjelland

Velges for 2 år

ny

Eli H. Johannesen

Velges for 2 år

ny

Erling Ramskjell

Ikke på valg

Ett år igjen

Peter Wemö

Ikke på valg

Ett år igjen

Hilde Selvikvåg

Ikke på valg

Ett år igjen

Knut Arild Melbøe

Velges for 2 år

ny

Kjell Reianes

Velges for ett år

Gjenvalg

Pål Djuve

Velges for ett år

Nyvalg

Velges for ett år

Gjenvalg

Styremedlemmer

Varamedlemmer

Valgkomité
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