
VALGKOMITEENS INNSTILLING 
Sagene MDG 2018-2019 
Valgkomiteens arbeid 
Komiteen ble valt på årsmøtet 2017, og har i perioden bestått av Mattis Ulvang, Lars Viko 
Gaupset og Kristin Viko Gaupset. Komiteen har hatt 4 møter, og ellers jobbet gjennom høsten 
2017.  

Valgkomiteen har ringt til alle styremedlemmene og varaene i det nåværende styret. Komiteen 
har sendt ut oppfordring på facebook slik at interesserte har hatt muligheten til selv å stille, og 
til å foreslå andre kandidater. På bakgrunn av forslag fra de nåværende styremedlemmene og 
andre har valgkomiteen vært i kontakt med flere aktuelle kandidater til styrevervene. 

I sin innstilling har komiteen lagt vekt på engasjement i lokallaget, arbeidskapasitet og erfaring.  

Vi har også forsøkt å ta hensyn til et bredt sammensatt styre med tanke på kjønn, politisk og 
faglig bakgrunn, og en miks av nye og gamle medlemmer.  

Til programkomiteen var det viktig å ha minst en person med erfaring fra bydelsutvalget.  

Nåværende leder Wenche Aas har ikke ønsket å fortsette. Valgkomiteen har innstilt på Geir S. 
Jensen som ny lokallagsleder. Jensen har erfaring fra Grønne Studenter, har blant annet vært 
valgkampkoordinator for Grønn Ungdom og jobbet som kommunikasjonsrådgiver for Akershus 
MDG.  

Innstilling styre 
 
Geir Storli Jensen Lokallagsleder 

Wenche Aas Kasserer 

Lars Jahr Røine Styremedlem 

Per Anders Hansen Styremedlem 

Tove Rømo Grande Styremedlem 

Bernhard Jensen Styremedlem 

Christina Stoltenberg Styremedlem 

Anna Lindholm Styremedlem 

Mildrid Engen 1. Vara 

Torkil Vederhus 2. Vara 

Sirin Hellvin Stav 3. Vara 

Almaz Asfaha 4. Vara 

 



Innstilling nominasjonskomité 

 
Mattis Ulvang Leder 

Torgeir Moberget Komitemedlem 

 
Det har vært vanskelig å finne medlemmer til nominasjonskomiteen, og vi har derfor ikke lyktes 
i å komme med en fulltallig innstilling på tre medlemmer og heller ikke med kjønnsbalanse. Vi 
håper derfor det vil komme flere forslag på kandidater fram til og under årsmøtet. 
 
Valgkomiteen har valgt å innstille på et av sine medlemmer, fordi vi mener det er viktig å ha 
noen i nominasjonskomiteen som har kjennskap til hva det vil si å sitte i bydelsutvalget. Ulvang 
har sittet i Nordre Aker bydelsutvalg. Torgeir Moberget har vært aktiv i lokallaget lenge, og har 
sagt seg villig til å sitte i komiteen. 

 

 

Innstilling programkomité 

 
Tove Rømo Grande Komitemedlem 

Siri Mittet Komitemedlem 

Thale Håmo Bekkeng Komitemedlem 

 
Til programkomiteen har vi innstilt på Siri Mittet, fordi hun som mangeårig BU-representant vet 
hvor skoen trykker og har erfaring fra å utvikle politikk i bydelen. Vi har innstilt Thale fordi hun 
har erfaring fra kommunestyre- og utvalgsarbeid i Horten, en erfaring hun vil kunne ta med seg 
inn i politikkutviklingen. Hun er også med i driftsstyret for Fernanda Nissen skole. Tove har vært 
et aktivt medlem som vi tror vil kunne gjøre en god innsats i programkomiteen, og sammen vil 
de utgjøre en bra arbeidsgruppe for å utvikle program for Bydelsvalget.  
 

Innstilling representantskap 
Styret innstiller selv på faste representanter med varaer til representantskapet.  

 

Med vennlig hilsen 

Mattis, Kristin og Lars,  

 

Oslo, 9. januar  


