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Årsmøte i Nor-Trøndelag Nei til EU lørdag 19. mars 2022 
Presentasjon av valgkomiteens arbeid  
 
 
Valgkomiteen har bestått av Marna Ramsøy og Per Kristian Dotterud  

 
Utdrag av bestemmelser i fylkesvedtektene som angår valg og valgkomiteens arbeid:  
 
§ 4 Årsmøtet skal:  
5. Velge leder og to nestledere for 1 år  
6. Velge styremedlemmer for 2 år  
7. Velge fire vararepresentanter til styret i nummerorden  
10. Velge to revisorer  
11. Velge valgkomite  
 
§5 Styret  
Styret består av minst 6 personer. Styret velger selv å fordele arbeidsoppgaver for  
styremedlemmene 
 
I tillegg kan Ungdom mot EU velge 1 til styret 
 
Leder og de to nestlederne danner arbeidsutvalg 
 

Valg av styre 
Styremedlemmer valgt på årsmøte i mars 2021:  
 
Styremedlemmer som ikke står på valg:  
Olav Olsen (gjenværende funksjonstid 1 år) 
Astrid Hoem (gjenværende funksjonstid 1 år) 
Anders Hals (gjenværende funksjonstid 1 år)  
 
Styremedlemmer som står på valg:  
Bjørn Aaneng (styreleder de siste årene) 
Marit Fosså (styremedlem) 
Gisle Green (styremedlem) 
 
Varamedlemmer som står på valg:  
Jon Olav Forbord  
Berit Røsvik  
 
Årsmøtet 2021 fattet vedtak om styret skulle suppleres med to representant fra henholdsvis 
Bondelaget og LO, der organisasjonene selv skulle utnevne styremedlemmer. Dette ble ikke 
gjort.   
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Valgkomiteens forslag til nye styremedlemmer:  
 
Forslag til valg av styreleder for ett år: Bjørn Aaneng  
 
Marit Fosså velges for to nye år som styremedlem  
Gisle Green velges for to nye år som styremedlem 
Kåre Aakre velges for to år som styremedlem   
 
Valgkomiteens forslag til nye varamedlemmer:  
Jon Olav Forbord velges for ett nytt år som varamedlem  
Øyvind Treider Olsen velges for ett år som varamedlem  
 

Andre verv 
Valgkomiteens forslag til revisorer:  
Arnfinn Monsen 
Rune Hjulstad  
Begge takket ja til gjenvalg 
 
Valgkomiteens forslag til valgkomité:  
Marna Ramsøy: 1 år  
Per Kr Dotterud: 2 år  
Begge takket ja til gjenvalg 

 
Alle foreslåtte kandidater, både faste representanter og vararepresentanter er forespurt 
 
Vedrørende representasjon fra fagbevegelsen og landbruket:  
Det har vist seg vanskelig å få organisasjonene selv til å utnevne representanter til styret i 
Nord-Trøndelag NtEU. Valgkomiteen vurderer at vil Bjørn Aaneng vil være en meget god 
representant med bakgrunn fra fagbevegelsen, og Kåre Aakre tilsvarende fra landbruket.  
 
Forslag fra valgkomiteen i tråd med vedtektenes § 5 1. ledd:  
Årsmøtet gir styret gis selv mulighet til å utnevne nestleder(e) hvis styret ser behov for det 
 

 
 
Inderøy 17. mars 2022 
 
 
For valgkomiteen 
 
 
        

 
 
Per Kristian Dotterud      Marna Ramsøy   


