SAK 12
Valg

LHLs 27.ordinære landsmøte, 2022
10.-11. juni
Scandic Oslo Airport, Gardermoen

Innstilling til valg
LHLs valgkomite
LHLs valgkomite fikk ved landsmøtet i 2021 følgende sammensetning:
Leder:
Nestleder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:

Ole Magne Imeland
Jan Ingvar Bakke
Ove Hellvik
Karen Jorid Uthus
Bodil Slettli

Agder
Vestland
Oslo
Trøndelag
Troms og Finnmark

Varamedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Espen Falch Johansson
Harald G. Haga
Ole Bele
Sissel Gjerdseth
Ingeborg Iversen

Agder
Vestland
Viken
Trøndelag
Troms og Finnmark

Valgkomiteens arbeid
Valgkomiteen startet sitt arbeid tidlig i 2022. Valgkomiteen har hatt 3 møter hvorav alle har vært
digitale. Kandidater er kontaktet på telefon og det er foretatt intervjuer på Teams.
Sentralstyrerepresentanter valgt på landsmøtet i 2021 har hatt veldig kort funksjonstid.
Valgkomiteen foreslår derfor at alle sentralstyrerepresentanter og deres vararepresentanter som
er på valg, og som ønsker å fortsette, skal fortsette i sine verv.
Valgkomiteen hadde ønsket en jevnere kjønnsfordeling blant de foreslåtte varamedlemmene.
Valgkomiteen oppfordrer derfor organisasjonen fremover til å komme med forslag på kandidater
som representerer et større mangfold.

Innhenting av forslag
10. februar 2022 ble det sendt ut e-post til lag, fylkeslag og interessegrupper. Det ble oppfordret
til å komme med forslag på kandidater til sentralstyret og til valgkomiteen.
6 av sentralstyrerepresentantene og deres vararepresentanter er på valg i tillegg til valgkomiteen.
Kontrollkomiteen er ikke på valg i år. Fristen for å komme med forslag på kandidater var i henhold
til vedtektene 10. april.

Sentralstyret
Alle i sentralstyret som er på valg er kontaktet av valgkomiteen. Alle de faste medlemmene av
sentralstyret ønsket å stille til gjenvalg, mens 3 av vararepresentantene ikke ønsket gjenvalg.

Valgkomiteen
Valgkomiteen med personlige varamedlemmer valgt på landsmøtet i 2021 ønsket alle å stille til
gjenvalg. Det har ikke kommet inn forslag på andre kandidater. Det innstilles dermed på gjenvalg
av valgkomiteen.
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Innstilling til sentralstyret

FYLKE

VERV

REPRESENTANT

VARA

Viken

1.nestleder

Ann-Helén Stangnes

Remi Drageset (ny)

Trøndelag

2.nestleder

Øystein Bjørnes

Morten Gunnes (ny)

Møre og Romsdal

Medlem

Asle Giske

Odd Arne Grande

Oslo

Medlem

Bente Endresen

Bernard Rudjord

Nordland

Medlem

Tor J. Strand

Sigbjørn Berg

Rogaland

Medlem

Lilly Karin Olsen

Per Steinar Langeland (ny)

3

