Sak 10 Valg

Valgkomiteens forslag til nytt arbeidsutvalg
1. Leder - delt innstilling
5 stemmer for: Einar Frogner, Hedmark, født i 1959

Ny

Einar er 61 år og bosatt på Vang i Hedmark kommune hvor
han driver familiegården med melk og kornproduksjon.
Einar er partipolitisk uavhengig, men alltid hatt et politisk
engasjement for landbruket og samfunnet for øvrig. Han
har lenge vært medlem i Nei til EU, og var lokallagsleder fra
1991 til 1993, og styremedlem i Hedmark Nei til EU fra
1994 til 1999. Han har vært aktiv gjennom mange
organisasjoner, som landbrukets forsøksringer,
SND/innovasjon Norge, Styremedlem/leder i Ruralis i 6 år
(tidligere bygdeforskning). Han er i dag styreleder i
Landbrukets Dataflyt SA og nestleder i styret i Tun
Media/Nationen. Gjennom Norges Bondelag har han vært
med i flere utvalg, vært lokallagsleder i Vang Bondelag,
leder i Hedmark Bondelag gjennom 9 år, og
styremedlem/AU i Norges Bondelag fra 2009-2019.
EØS: Som kandidat til ledelsen, er jeg enig i at Nei til EU
skal arbeide for at Norge skal si opp EØS-avtalen og
etablere en ny handelspolitikk overfor EU. Fram til da må vi
få norske politikere til å benytte den handlefriheten EØSavtalen gir.

5 stemmer for: Roy Pedersen, Oslo, født i 1952

Ny

Roy er 68 år gammel. Roy kommer opprinnelig fra
Hvittingfoss som i dag er en del av Kongsberg kommune.
Han har bodd i Oslo siden 1975. Er forskalingssnekker av
utdannelse og medlem av Fellesforbundet. Har i en årrekke
vært aktiv i fagbevegelsen, bl.a. som leder i Oslo
Bygningsarbeiderforening. Deretter leder av LO i Oslo i 10 år
til han gikk av med pensjon i fjor. Han var som ungdom aktivt
med i Folkebevegelsen mot EEC og folkeavstemningen i
1972. Deltok i den samme kampen i 1994 og var nestleder i
Nei til EU en kort periode og er nå med i Nei til EUs faglige
utvalg. Deltar i debatter og skriver innlegg om EU/EØS. Er i
tillegg opptatt av fagbevegelsesstrategi og holder seg
oppdatert på fransk og tysk fagbevegelse og politikk.
EØS: Som kandidat til ledelsen, er jeg enig i at Nei til EU skal
arbeide for at Norge skal si opp EØS-avtalen og etablere en
ny handelspolitikk overfor EU.
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2. Nestleder – delt innstilling:
5 stemmer for Einar Frogner, Hedmark, født i 1959
5 stemmer for Roy Pedersen, Oslo, født i 1952
Se presentasjon av begge i innstilligen på leder.

3. Nestleder: Heidi K. Larsen, Østfold, født 1958

Ny som nestleder

Heidi er 62 år og bosatt i Fredrikstad, men har bakgrunn fra
Trondheim. Hun har mange år bak meg som medlem i
organisasjonen, og er i dag styremedlem i Nei til EU. Hun var
med på oppstartsmøte av Opplysningsorganisasjonen om
Norge og EEC i Trøndelag, og har hatt flere roller i Sør Trøndelag Nei til EU, også leder. Med bakgrunn fra
fagbevegelsen har hun vært med i faglig utvalg i Nei til EU
gjennom flere år. Heidi er ansatt hos LO i Trondheim, med
hjemmekontor i Fredrikstad. Er med og arrangerer
Trondheimskonferansen hvert år. Hun er nestleder i Viken
SV og Landsstyremedlem i SV.
EØS: Som kandidat til ledelsen, er jeg enig i at Nei til EU skal
arbeide for at Norge skal si opp EØS-avtalen og etablere en
ny handelspolitikk overfor EU

4. AU-medlem: Sofie Axelsen Osland, Troms, født 1977

Ny

Sofie er 43 år og kommer fra Kjøllefjord i Finnmark, men
bosatt i Tromsø. Hun jobber til daglig med digitalisering i
høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning
(fagskoler) i Diku, og er også opptatt av demokratisk kontroll
med digitalisering og den digitale økonomien. Hun har vært
medlem i Ungdom mot EU/Nei til EU siden tidlig på 90-tallet,
og har i mange år vært aktiv i Nei til EU. Hun er i dag
styremedlem i lokallaget i Tromsø og i fylkesstyret i Troms
Nei til EU. Sofie er spesielt opptatt av nasjonal og lokal
kontroll med naturressurser, særlig fisk, og er i dag medlem
av fiskeripolitisk utvalg i Nei til EU. Hun er partipolitisk
uavhengig på venstresiden. Hun er også engasjert i
organisasjonen “For Troms” som jobber for å oppløse
tvangssammenslåinga av Troms og Finnmark.
EØS: Som kandidat til ledelsen, er jeg enig i at Nei til EU skal
arbeide for at Norge skal si opp EØS-avtalen og etablere en
ny handelspolitikk overfor EU.
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Styremedlemmer
1. Olaf Gjedrem, Rogaland, født 1948

Gjenvalg

Olaf Gjedrem har vært nestleder siden 2016 og er tidligere fylkesleder i Rogaland Nei til EU.
Olaf var fungerende leder i Nei til EU da Kathrine var ute i permisjon i valgkampen 2017. Han
er tidligere gårdbruker, men fremdeles aktivt med i driften på gården. Har sittet i styret i Nei til
EU gjennom flere år. Tidl. vara til Stortinget for KrF, fast møtende representant i årene 19972000 og 2001-2004. Medlem i landbrukspolitisk utvalg i Nei til EU.

2. Helle Hagenau, Oslo, født 1965

Gjenvalg

Helle er 55 år og bosatt i Oslo. Er styremedlem i Nei til EU og leder i Internasjonalt utvalg siden
2009. Hun har vært medlem av utvalget siden 2001. Hun har også sittet i kvinnepolitisk utvalg
gjennom 16 år. Hun er medlem i Rødt, er vara til bystyret i Oslo og medlem av Rådet for
personer med nedsatt funksjonsevne. Er utdannet historiker. Har vært generalsekretær i Nei til
EU (2001–2004) og jobber i dag som daglig leder i Norges Tannteknikerforbund.

3. Boye Ullmann, Oslo, født 1954

Gjenvalg

Boye Ullmann er faglig leder i Nei til EU, han arbeider i Fellesforbundet og har bakgrunn fra
Rødt. Utdannet verktøymaker.

4. Åshild Pettersen, Nordland, født 1986

Ny

Åshild er 34 år, og bosatt i Mosjøen. Hun er i dag leder i Nordland SV, og sitter i landsstyret i
SV. Hun var i forrige kommuneperiode varaordfører i Vefsn kommune, og sitter i dag som
kommunestyremedlem. Hun har en stund jobbet som Teaterinstruktør i Nordland
fylkeskommune, men skal over i ny stilling som inspektør i kulturskolen. Av andre
engasjementer hun brenner for er bl.a. kunst og kultur til barn, unge og folk flest, og
kvinnekamp og feminisme.

5. Per Inge Bjerknes, Østfold, født 1979

Gjenvalg

Per Inge Bjerknes bor i Oslo, men kommer fra Mysen. Han har vært sentralstyremedlem i
Senterpartiet. Har vært fylkesvaraordfører i Østfold. Har utdannelse innen statsvitenskap.
Jobber nå som spesialrådgiver i Viken fylkeskommune. Tiltrer som generalsekretær i
Blindeforbundet januar 2021.

6. Toril Mongstad, Hordaland, født 1954

Ny

Toril er fra Alver kommune i Hordaland. Hun har utdannelse innen økonomi, ledelse og
administrasjon samt veiledning, og har hatt ulike lederstillinger innenfor økonomi- og HRområdet, både i privat og offentlig virksomhet. Toril er en samfunnsengasjert kvinne, hun er
nestleder i Hordaland Nei til EU og leder i nystarta Alver Nei til EU. Partipolitisk er hun medlem
i Rødt, og har flere verv i partiet, som styremedlem i Alver Rødt, medlem i distriktsstyret i
Hordaland Rødt, og er varamedlem til kommunestyret og Utvalg for helse og omsorg i Alver
kommune. Hun er bl.a. interessert i friluftsliv, reise, kultur, litteratur og hun synger i kor. I tillegg
er hun en utpreget sosial person som setter samvær med familie og venner meget høyt.
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7. Mats Monsen, Sør-Trøndelag, født 1992

Gjenvalg

Mats Monsen er fra Trondheim, og leder av Fagforbundet Ung. Han har tidligere vært
ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet Trondheim, Fagforbundet Sør-Trøndelag og leder i AUF i SørTrøndelag. Han ble i 2015 valgt til nestleder i Fagforbundet Ung, før han i 2017 ble valgt som
leder. Er også medlem av Fagforbundets ungdomsutvalg.

8. Syver Zachariassen, Oslo, født 1988

Ny

Syver er 31 år, fra Eidsvoll men bosatt i Oslo. Han har bakgrunn fra flere jobber
innen Senterpartiet, og er i dag assisterende stabssjef for fylkesrådet i Viken. Han har vært
leder i Ungdom mot EU, internasjonal leder i Senterungdommen og Visepresident i Nordiska
Centerungdomens Förbund, og nå leder av Oslo Nei til EU. Han er opptatt av internasjonal
politikk, og har erfaring fra bl.a. annet Handelskampanjen, RORG, Støttekomiteen for VestSahara. Han har hatt et godt samarbeid med Fagforbundet UNG og Industri og Energi UNG som
leder av Ungdom mot EU. Generelt opptatt av lagbygging, men også å drive strategisk politisk
arbeid gjennom påvirknings- og relasjonsarbeid.

9. Ragnhild Nyeggen, Oslo, født 1993

Ny

Ragnhild er 27 år og kommer opprinnelig fra Hadeland, men bosatt i Oslo. Hun har i flere års
erfaring fra forskjellige hoteller og restauranter, både som servitør og de siste par årene i
resepsjon. Hun har tidligere sittet i styret i LO-Oslo, og er nå tillitsvalgt i Fellesforbundet. Hun
har nettopp påbegynt i ny jobb som ungdomssekretær i Fellesforbundet Øst. I tillegg til faglig
politikk har hun et engasjement for klassekamp, antirasisme og feminisme. Hun er medlem i
Rødt.

10. Atle Forfang Rostad, Akershus, født 1980

Ny

Atle er 40 år og er opprinnelig fra Rogaland, men nå bosatt i Akershus. Har har bodd ca 10 år
flere steder i Europa, gikk bl.a. videregående i Frankrike, og bodde både i Madrid og Barcelona
mens han jobbet i Nordsjøen. Han er i dag sekretær i bedriftsklubben i Kaefer Energy,
Fellesforbundet (en av de fire store olje-/industriklubbene i Stavanger) og er generelt aktiv i
faglige spørsmål. Atle er medlem av arbeidsutvalget i Industriaksjonen, og sitter i faglig utvalg i
Oslo Nei til EU. Han er medlem av Sosialistisk Venstreparti siden i fjor sommer.

11. Styremedlem oppnevnt av Ungdom mot EU.

Varamedlemmer
1. Jørund Hassel, Oppland, født 1955

Ny

Jørund er pensjonist, medlem i Arbeiderpartiet og foreslått på Stortingslisten til Oppland Ap.
Tidligere distriktssekretær i LO Stat for Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus. Lokallagsleder i
Lillehammer Nei til EU og styremedlem i Oppland Nei til EU.

2. Ole Kristian Setnes, Oslo, født 1965

Ny

Ole Kristian er styremedlem i Oslo Nei til EU, leder i Grünerløkka Nei til EU. Han er opprinnelig
fra Møre og Romsdal. Er utdannet sivilingeniør og jobber som IT-sjef i Felleskatalogen. Er
partipolitisk uavhengig.
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3. Lill Fanny Sæther, Oslo, født 1950

Ny

Lill er fra Oslo, pensjonist og medlem i Rødt. Har vært organisert i LO i over 40 år, i Handel og
Kontor og det gamle Kommuneforbundet og er nå organisert i Norsk Tjenestemannslag hvor
hun var tillitsvalgt og bl.a. leder for forbundets nest største landsforening i 5 år. Var noen år
deltidsansatt i Nei til EU, og var sist deltidsansatt i LO-Oslo før hun nylig gikk av med pensjon.
Er nestleder i Oslo Nei til EU.

4. Frankie Rød, Østfold, født 1999

Ny

Frankie er 21 år, og kommer fra Østfold. Hen er i dag leder av Ungdom mot EU. Hen er medlem
av Rød Ungdom og Skeiv Ungdom.

5. Stein Brubæk, Møre og Romsdal, født 1954

Ny

Stein er 66 år, bosatt i Gjemnes kommune hvor han driver et gårdsbruk med kyr og geit, og
videreforedler all melk og kjøtt, enten fra gården eller fra setra. Stein har i mange år vært aktiv
i Norsk Bonde og Småbrukarlag, vært med i sentralstyret, og mange år som leder av fylkeslaget
i Møre og Romsdal. Han er lokalpolitisk aktiv i Senterpartiet.

Valgkomiteens forslag til rådet
1. Dag Seierstad, Oppland, født 1936.

Gjenvalg

Æresmedlem, SV. Dag er tidligere utredningsleder i Nei til EU og er nå EØS-rådgiver for SVs
stortingsgruppe.

2. Per Olav Lundteigen, Buskerud, født 1953.

Gjenvalg

Per Olav er gårdbruker og stortingsrepresentant for Senterpartiet.

3. Marielle De Roos, Nordland, født 1972.

Gjenvalg

Bonde- og Småbrukarlaget. Marielle er opprinnelig fra Nederland, har drevet gård i Lofoten
siden 2000. Økologisk geitebonde, driver ysteri og gårdskafe sammen med mann og to sønner.
Avtroppende styremedlem i Norsk Bonde og Småbrukarlag. Hun har et stort internasjonalt
engasjement, og er styremedlem i European Coordination la Via Campesina.

4. Peter Th. Ørebech, Troms, født 1948.

Gjenvalg

Peter er jusprofessor ved UiT i hav- og fiskerirett. Medlem i Senterpartiet.

5. Therese Hugstmyr Woie, Troms/Oslo, født 1997.

Ny

Therese er fra Troms, og er leder i Natur og Ungdom.

6. Odd Einar Dørum, Oslo, født 1943.

Gjenvalg

Odd Einar er tidligere leder av Venstre, justisminister og samferdselsminister. Utdannet
sosionom.

7. Wenche Arntsen, Nordland, født 1955.

Gjenvalg

Wenche er fisker og medlem i Arbeiderpartiet. Hun sitter i kommunestyret i Flakstad.

8. Svend Morten Voldsrud, Oppland, født 1968.

Gjenvalg

Svend Morten er AU-medlem i ledelsen i Fagforbundet.
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9. Sara Hamre Sekkingstad, Hordaland, født 1993.

Ny

Hun er fra Manger i Hordaland. Tidligere generalsekretær i Senterungdommen (2014-2017).
Høsten 2019 ble hun valgt til ordfører i nye Alver kommune, for Senterpartiet.

10. Ivar Hellesnes, Sør-Trøndelag, født 1946.

Gjenvalg

Ivar er veterinær. Rødt. Medlem i landbrukspolitisk utvalg i Nei til EU

11. Reidun Berntsen Heggen, Troms, født 1992.

Ny

Reidun er fra Bærum, bosatt i Troms. Tidligere leder i Ungdom mot EU. Varamedlem til styret
i Troms Nei til EU. Medlem av SV

12. Mari Gjestvang, Hedmark, født 1961.

Gjenvalg

Fylkestingsmedlem i Innlandet. Leder av fylkesutvalget for utdanning. Bonde. Studerer jus.
Senterpartiet.

13. Terje Bjørlo, Østfold, født 1954.

Gjenvalg

Tidligere leder Østfold Nei til EU. Er medlem i NKP.

14. Marie Lamo, Rogaland, født 1994.

Ny

Marie er fra Rogaland, jobber som politisk rådgiver for Liv Signe Navarsete, utenriks og
forsvarssaker i Senterpartiets stortingsgruppe.

15. Paul Magnus Gamlemshaug, Aust-Agder, født 1953.

Gjenvalg

Tidligere i forbundsstyret i Postkom. Styremedlem i Aust-Agder Nei til EU. Er medlem i SV.

16. Victoria Elisabeth Andal, Nordland, født 1999.

Ny

Sentralstyremedlem i UmEU, leder i Fauske AUF og medlem i Fauske AP, varamedlem til
styret i Nordland Nei til EU.

17. Eldar Myhre, Fellesforbundet, Rogaland, født 1949.

Gjenvalg

Partipolitisk uavhengig. Tidligere konserntillitsvalgt i Aker Kværner. Medlem i faglig utvalg Nei
til EU.

18. Stig Aimar Hansen, Østfold, født 1966.

Ny

Daglig leder i Østfold fagforening (Fellesforbundet) og bystyrerepresentant for
Arbeiderpartiet i Sarpsborg

19. Marianne Nyland, Buskerud, født 1958.

Gjenvalg

Marianne er lokallagsleder og landsstyremedlem i Personskadeforbundet. Nestleder i
Buskerud Nei til EU. Rødt.
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20. Hans Martin Storø, Nord-Trøndelag, født 1968.

Ny

Jobber som virkessjef i selskapet Arbaflame AS. Vært gruppleder for Venstre i Nærøy
kommunestyre, vært styremedlem og leder I Nord-Trøndelag Venstre gjennom 11 år, og
landstyret i V i samme periode. Også vært styremedlem i Nord-Trøndelag Nei til EU

Valgkomiteens forslag til kontrollkomite
Leder
Medlem
Medlem

Arne Langset, Nordland, gjenvalg
Hildur Straume, Hordaland, gjenvalg
Nils Aarsæther, Troms, gjenvalg

Valgkomiteen har bestått av Sunni Grøndahl Aamodt (leder), Lill Fanny Sæther, Ole Roger
Dyrkorn, Frankie Rød, Daniel Charles Hextall, Anne Lise Hessen Følsvik, Tore Ruud, Merete
Furuberg, Joachim Espe og Hildegunn Gjengedal.
Karl-Sverre Holdal har vært sekretær.
Lill Fanny Sæther og Frankie Rød fratrådte valgkomiteen umiddelbart under behandling og
innstilling på vararepresentanter til styret startet, da det framkom forslag på de som
kandidater til verv.

Styrets forslag til valgkomité
Ole Roger Dyrkorn (Telemark Nei til EU)
Merete Furuberg (Norsk Bonde- og Småbrukarlag)
Hildegunn Gjengedal (Norsk Bondelag)
Remy Penev (Rogaland Nei til EU)
Heming Olaussen (Vestfold Nei til EU)
Jan Arne Bremnes (Sør-Trøndelag Nei til EU)
Eli Berg (Troms Nei til EU)
Christian Torseth (Nordland Nei til EU)
Sissel Skoghaug (Fagforbundet)
Representant fra Ungdom mot EU
Styret ber samtidig om landsmøtets fullmakt til å supplere valgkomiteen med nye medlemmer,
om noen skulle trekke seg før neste landsmøte.

Styrets forslag til revisor
Sandberg Revisjon AS
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