
Valgkomiteens innstilling Bergen Lokallag 2022 

Valgkomiteen har bestått av Roar Forfod, Mariann Øvstebø og Jørgen Eriksson. 

Innstilling: 
Valgkomiteen innstiller med dette kandidater som oppgitt i oversikten under: 
 

Verv   Navn   Styreperiode  Merknad 
Leder   Inge Skogheim     ikke på valg 
Nestleder  Ingvild Slethei  2   ny posisjon 
Økonomiansvarlig Tasha Prestø-He 2   ny 
Styremedlem  Ivar Gaulen     ikke på valg 
Styremedlem  Sveinung V. Knutsen    ikke på valg 
Styremedlem  Marius Olausen  2   ny 
Varamedlem  Kurt Bergset  2   ny posisjon 
Varamedlem  Tonje Sæther  2   ny posisjon 
 
Nytt medlem: Vara medlem.                                     
Representant fra Konfirmasjons-utvalget trer inn som fast varamedlem i styret.   
 
Valgkomiteens kommentarer: 
Vi har merket oss at arbeidet i styret har fungert fint og de fleste styremedlemmer har i 
utgangspunktet sagt seg villig til å fortsette. Nestleder ønsket å trekke seg fra sin posisjon men 
meldte at han gjerne står til rådighet som varamedlem, dette har vi funnet plass til. 
Som erstatning for Kurt har vi spurt Ingvild Slethei om å ta dette vervet og hun har sagt seg villig til 
det. 
 Vi er klar over at det er forslått å konstituere styret funksjoner i første styremøte, her har vi valgt å 
følge tidligere års prosedyre, innstilling på vervet av Økonomisansvarlig. Begrunnelsen er at 
økonomien er relativ komplisert med ganske mange tilskuddsøknader som skal følges opp. 
Økonomiansvarlig har trukket seg fra sitt verv og komiteen har lagt vekt på å finne en god arvtaker 
etter Nora. Der har vi funnet en god representant som har sagt seg villig til å gå inn som 
økonomiansvarlig i styret. Tasha Prestø-He har en god bakgrunn innen økonomi, er vant til styreverv 
og vil passe godt inn i dette teamet. 
Emil Perron ønsket i utgangspunktet å fortsette, men fikk i løpet av denne perioden en ny stilling som 
han gjerne ville utvikle og jobbe med. Vi har da funnet en god erstatter i Marius Olausen, med god 
bakgrunn i styreverv. 
Resterende medlemmer blir som de er eller blir flyttet på i gruppen. 
Vi nevner at nye medlemmer er hentet med bakgrunn i at de har ønsket å gjøre en jobb innen Bergen 
lokallag. 
 
Nyhet: 
Valgkomiteen ønsker å at det opprettes en fast vara medlem fra det største utvalget i lokallaget, 
konfirmasjons utvalget med det formål å knytte utvalgets arbeid bedre opp til lokallagets 
styrearbeid. Her tenker vi oss at utvalgets, til enhver tid, leder, møter fast i styremøter. 
 
Roar Forfod (s)  Mariann Øvstebø (s)  Jørgen Eriksson (s) 
 
 
 
 
 
 


