VALGKOMITEENS INNSTILLING
Komiteens arbeid
Valgkomiteen har bestått av Andrea Søgnen Tveit og Sidsel Mæland, og hadde sitt
konstituerende møte mandag 12. oktober. Komiteen har avholdt 5 møter og 13 intervjuer. Det
første vi gjorde var å avklare mandat og ansvarsfordeling. Vi delte så opp arbeidet i to
høringsrunder, der vi i den første runden intervjuet det sittende styret, og i den andre intervjuet
nye kandidater. Vi har informert om arbeidet vårt både på mail til medlemmer, og i lokallagets
egen Facebook-gruppe.

Viktige oppgaver for styret i neste periode
Året som kommer vil være både viktig og utfordrende. Vår nasjonale ambisjon er å bryte
sperregrensa og få 7% oppslutning, og i Oslo er målet vårt å få inn minst to kandidater på
Stortinget. Sagene er Oslos grønneste bydel, og har potensialet til å bidra stort til at vi oppnår
partiets målsetning både nasjonalt og lokalt. Samtidig vil 2021 mest sannsynlig være preget av
pandemien, og det må jobbes innovativt og intensivt med å finne løsninger som både ivaretar
smittevernhensyn og vinner valget. Valgkampaksjoner og mobilisering og rekruttering av
medlemmer vil være de desidert viktigste oppgavene for styret i året som kommer.

Kriterier til styret
Det er flere kriterier som ligger til grunn for vår innstilling til det nye styret. Det aller viktigste
har vært arbeidskapasitet. I året som kommer er det avgjørende at Sagene har et aktivt styret
som arrangerer jevnlige møter og aksjoner, og som jobber aktivt med mobilisering og
rekruttering av medlemmer. Vi har videre vurdert det hensiktsmessig å ha et noe mindre styre
enn i dag, og at flertallet av styremedlemmer ikke har andre viktige verv i partiet eller i bydelen.
Et annet viktig hensyn har vært balansegangen mellom kontinuitet og fornying i det nye styret,
der det særlig gjelder å kanalisere de nye styremedlemmenes store engasjement til aktive bidrag.
Vi har også ønsket å sikre god kommunikasjon mellom styret og bydelspolitikerne. Sist, men
ikke minst, har det vært viktig for oss å etterstrebe kjønnsbalanse.

Overordnet beskrivelse av det nye styret
Vi har valgt å innstille på at samtlige nåværende styremedlemmer fortsetter, men i ulik kapasitet.
Vi har prioritert at styret først og fremst består av medlemmer uten øvrige verv, og som derfor
har mye kapasitet til styrearbeid. Flertallet av partiets bydelspolitikere som stiller til valg i styret
har vi derfor innstilt på varaplass. For å sørge for god kommunikasjon mellom styret og
bydelspolitikerne, har vi innstilt på at Wenche Aas, som er bydelsutvalgsmedlem, og at Hilde
Herrebrøden, som er nestleder i Sagene miljø-, kultur- og byutviklingskomité, fortsetter som
faste medlemmer i styret.

Så langt det lar seg gjøre har vi etterstrebet kjønnsbalanse i det nye styret. I ledergruppen er det
2 menn og 1 kvinne, blant de faste styremedlemmene er det 3 menn og 2 kvinner, og blant
varamedlemmene er det 2 kvinner og 2 menn. Totalt sett er det 12 medlemmer i det nye styret,
hvorav 7 er menn og 5 er kvinner. Imidlertid er 3 av våre 4 Bydelsutvalgsmedlemmer kvinner.
Når vi ser styret i Sagene MDG og våre representanter i Bydelsutvalget under ett, mener vi at
kjønnsbalansen er ivaretatt.

Samlet sett sitter det nye styret på kompetanse i prosjektledelse, valgkamparbeid, medlemspleie,
arrangement, sosiale medier, nettsideutvikling, og skriving, så vel som faglig tyngde i et bredt
spekter av grønn politikk. Det nye styret har svært gode forutsetninger for å mobilisere
eksisterende og nye medlemmer for tidenes valgkamp, og for å gjennomføre en enda grønnere
poltikk for bydelen.

Valg av lokallagsstyre
Leder:
Jørund Hansen (gjenvalg, nytt verv)
Jørund er 31 år, og har bodd et år mellom dalen og parken på Torshov. Han er utdannet
sosiolog, og jobber til daglig som organisasjonsutvikler i Røde Kors. Han har vært aktiv i partiet
i flere år, sist som leder av nominasjonskomiteen i Oslo. Jørund er gammel speider, og
brennende opptatt av miljøvern og naturs egenverdi.

Nestleder:
Thor Mikkel Nordahl (ny)
Thor Mikkel er 30 år, og opprinnelig fra Lillehammer. Han er utdannet sivilingeniør, og jobber
for tiden som IT-konsulent, i tillegg til å drive privatundervisning i fysikk og matematikk på si.
Thor Mikkel er fersk i bydelen, og har tidligere vært aktiv i Grünerløkka MDG, hvor han både
har vært nestleder og valgkampansvarlig.

Økonomiansvarlig:
Wenche Magrethe Aas (gjenvalg)
Wenche har vært medlem i MDG siden 2011 og kjenner partiet godt. Hun har tidligere ledet
nominasjonskomiteen i Oslo, og hun har sittet i forberedende valgkomité nasjonalt. Hun har
sittet i styret på Sagene siden 2012, og har de siste årene holdt vervet som økonomiansvarlig. I
2019 ble hun valg inn i bydelsutvalget på Sagene. Til daglig jobber hun som seniorforsker ved
Norsk Institutt for luftforskning.

Styremedlemmer:
Eilif Hallingstad Finnseth (gjenvalg, nytt verv)
Eilif er 23 år, opprinnelig fra Sortland, og tar for tiden en bachelorgrad i samfunnsfag. Han har
vært aktiv i Sagene MDG siden 2019 og har sittet et år som styreleder. Eilif brenner for en
grønn omstrukturering av samfunnet, at vi går vekk fra kjøp- og kast, at byene får bedre luft, og
at distriktene får bedre kollektivtilbud.

Hilde Herrebrøden (gjenvalg)
Hilde har vært aktiv bydelspolitiker på Sagene siden 2015, først som vara i Miljø-, kultur- og
byutviklingskomiteen, og siden 2019 som nestleder i samme komité. Hun er utdannet
arealplanlegger, arkitekt og agronom, og brenner for et bedre levemiljø for fremtidige
generasjoner.

Lars Jahr Røine (gjenvalg)
Lars er 36 år, småbarnsfar, og bosatt på Torshov, og til daglig jobber han som utvikler på
Radiumhospitalet. Han har sittet i styret i flere perioder, og holder vervet som
medlemsansvarlig. Lars gleder seg til å drive valgkamp frem mot stortingsvalget.

Malene Berthelsen Lindgren (ny)
Malene har bodd på Sagene i et drøyt år, og er utdannet litteraturviter. Til daglig jobber hun
som programansvarlig på Deichman Majorstuen. Tidligere har hun blant annet jobbet mye med
kulturformidling, og vært matredder og markedsfører i Too Good To Go. Malene er dypt
engasjert i å gjøre det lettere for både folk i bydelen og andre osloboere å leve grønnere.

Håkon Berg Sundet (ny)
Håkon er 37 år, og opprinnelig fra Rendalen. Han er utdannet økolog og naturforvalter, og
jobber til daglig som fagsjef i Norske Lakseelver. Han har vært med på å etablere MDG i Vang,
og har styreerfaring fra Hamar lokallag. Håkon brenner for naturmangfold, naturrestaurering,
klima- og energispørsmål, grønne byer og god arealforvaltning.

Varamedlemmer:
Ragnhild Gjelsvik (gjenvalg, nytt verv)
Ragnhild er utdannet sivilingeniør, og jobber i Vann- og avløpsetaten. Ved siden av jobb sitter
hun i styret til Bilkollektivet, og er MDGs vararepresentant i Oppvekst- og velferdskomiteen i
bydelen. Ragnhild brenner for delingsøkonomi, og for å gjennomføre grønn politikk.

Bernhard Aaboe Jensen (gjenvalg, nytt verv)
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Teknologorganisasjon. Han har sittet i styret i Sagene MDG siden 2018, og er en av våre fire
representanter i Sagene bydelsutvalg. Bernhard brenner for å bekjempe klimaendringer og
plastforurensing i havet.

Almaz Negash Asfaha (gjenvalg)
Almaz er 31 år, har en master i organisasjonspsykologi, og jobber til daglig som
organisasjonsrådgiver for Miljøpartiet De Grønne. Hun har vært aktiv i partiet siden 2015, var
leder av Sagene MDG i 2019. Samme år ble hun valgt inn i bydelsutvalget, og hun er
bydelsordfører på Sagene.

Petter Halvorsen Omland (ny)
Petter er utdannet jurist fra universitetet i Bergen og jobber til daglig som førstekonsulent i
Bolig og bygningsavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Fra før har han
en god del erfaring med politisk påvirkningsarbeid fra 1,5 års arbeid i Jussbuss, og i høst ble
Petter utnevnt til Sagene MDGs valgkampkaptein.

Valgkomité:
Tori Langaas (ny)
Tori er utdannet sosialantropolog, og er daglig leder i Bildeleringen i Bergen. Hun har vært
medlem i partiet siden 2013, og har mye erfaring både med styrearbeid og nominasjonsarbeid.
Hun har tidligere vært styremedlem både i Sagene og Bergen, ledet nominasjonskomitéen i
Bergen i 2019, og er medlem av valgkomiteen i Bergen MDG.

Ingar Johnsrud (ny)
Ingar er 46 år, og utdannet ved journalisthøgskolen i Oslo. Han har tidligere vært ansatt i
Jarlsbergs Avis, NRK og VG, men jobber nå som forfatter på heltid. Ingar har skrevet
krimbøker, en barnebok og vært delaktig i flere TV-serier. Han er lagleder for et av Skeids
guttelag og Skeid-supporter.

Fredag, 11. desember 2020,
Andrea Søgnen Tveit og Sidsel Mæland

