Innstilling fra valgkomiteen til styret for FNF Oslo 2022
Valgkomiteens innstilling:
I vedtektene heter det at styremedlemmer velges for to år og leder velges for ett år.
For å sikre kontinuitet bør halvparten av styremedlemmene være på valg ved hvert
årsmøte. Lederfunksjonen skal gå på omgang mellom organisasjonene og leder skal
ikke sitte mer enn fire år sammenhengende. Det bør tilstrebes en kjønnsbalanse i
styret. Valgkomiteen har også fulgt opp vedtektenes bestemmelse om at det skal
velges personlige varamedlemmer for to år.
Valgkomiteen foreslår, etter forståelse og i samråd med Skiforeningen som ikke selv
har foreslått varamedlem, et varamedlem fra en annen medlemsorganisasjon for
Jørgen Fog.
Nye valg:
Styremedlemmer:
Arne Bardalen, Østmarkas Venner, har sagt ja til å fortsette som leder. Bardalen ble
første gang valgt som leder i 2021.
Jørgen Fog (75), Skiforeningen, har i flere år vært vara til styret og foreslås å gå inn
på fast plass etter Lisa Näsholm. Sistnevnte har avsluttet sitt arbeid i Skiforeningen
ønsker derfor ikke gjenvalg. Jørgen var en av stifterne av Natur og ungdom og Aktiv
og turleder i NFU (Norges Feltbiologiske Ungdomsforening), en av de to forløperne til
Natur og Ungdom. Han er sertifisert turleder i DNT og har hatt flere turer både
sommer og vinter. Han har vært aktiv i Vandregruppa i DNT og er Aktiv i
Skiforeningens Markatjeneste, Skiforeningens Markafotografgruppe og er med i
Milslukergjengen i Marka.
Odd Audun Granaas (68), BirdLife Oslo og Akershus, foreslås å gå inn på fast plass
etter Ole Vignes, som ikke ønsket gjenvalg. Odd Audun har arbeidserfaring fra finans
i en årrekke, spesielt innenfor organisasjon og ledelse og som kompetanseutvikler.
Han har stort engasjement for natur- og miljøsaker, og er storbruker av byens parker,
vandringer elvelangs og i marka i Oslo. Av spesielle interesser må fremheves
fuglearter og deres habitater, fisk og deres leveområder.
Anja Hougaard Storaker (27), DNT Oslo og Omegn, foreslås på fast plass og
erstatter Dag Olav Brækkan som stiller som varamedlem. Hun vil i juni 2022 bli ferdig
med en mastergrad i biologi, der hun skriver om bruk av ville, spiselige vekster, den
kunnskapen folk besitter om disse vekster, og hvordan kunnskapen "lagres" for
fremtiden. Hun er medlem av NSNF (Norges Sopp- og Nyttevekstforbund). I løpet av
utdanningen har hun blitt kurset i blant annet NiN-kartlegging og
utbredelsesmodellering, som gir forståelse av hvordan norsk natur forvaltes i dag, og
hvilke problemstillinger som finnes der.
I DNT er hun med i stigruppa og i tilsynsgruppa på Tømtehyttene. Ellers er hun

medlem i Kirkeby andelslandbruk og hjelper til på et dyrkeprosjekt kalt BiO på
Sørbråten gård i Maridalen. Hun jobber til daglig i Kirkens bymisjon.
Varamedlemmer:
Anne-Grete Woie (61), daglig leder/styreleder for Folkesportklubben MILA, foreslås
å bli varamedlem for Jørgen Fog. Anne-Grete har ledererfaring fra privat og offentlig
sektor (stat og kommune). Hun har prosjektledererfaring fra større
infrastrukturprosjekter innen telecom, og tverrfaglige prosjekter innen bygg, elektro
og VVS. Tidligere styreverv innen dagligvare, bank, infrastruktur og
elektroinstallasjon. Aktiv bruker av Oslo-marka og markene rundt Oslo - på ski,
sykkel og til fots. Medlem av DNT og Skiforeningen.
Dag Olav Brækkan, DNT Oslo og Omegn, foreslås som varamedlem. Han har lang
fartstid i DNTog som leder i FNF Oslo. Han er naturforvalter og ruteansvarlig i Marka.
May-Linn Eliassen, BirdLife Oslo og Akershus, tar gjenvalg.
Med dette legger valgkomitéen fram sin innstilling, som ser slik ut:
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Arne Bardalen (leder), Velges for ett
Østmarkas Venner
år
(gj.v.)

Helga Gunnarsdóttir,
Østmarkas Venner

Valgt for to år i
2021

Anja Hougaard
Storaker, DNT OO
(ny)

Velges for to
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Dag Olav Brækkan,
DNT Oslo og Omegn
(ny)

Velges for to
år

Inger Elisabeth
Tveide, NJFF Oslo

Valgt for to år i
2021

Hjalmar Eide, NJFF
Oslo

Valgt for to år i
2021

Martin Veastad, Oslo
og Omland Friluftsråd

Valgt for to år i
2021

Nicolay Moe,
Oslofjordens
Friluftsråd

Valgt for to år i
2021

Randi Wilhelmsen,
Naturvernforbundet i
Oslo og Akershus

Valgt for to år i
2021

Helen Svensson,
Naturvernforbundet i
Oslo og Akershus

Valgt for to år i
2021

Jørgen Fog,
Skiforeningen (ny)

Velges for to
år

Anne-Grete Woie,
Velges for to
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(ny)
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BirdLife, Oslo og
Akershus (ny)

Velges for to
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BirdLife, Oslo og
Akershus (gj.v.)

Velges for to
år
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