
Innstilling til FRIs sentralstyre 2020-2022 
 
FRIs valgkomité har bestått av Camilla Constanse Størm-Andresen, Andreas Ihlang Berg, Claus 
Jervell, Markus Brun Hustad og Åshild Marie G. Vige (leder).  
 
Komiteen har hatt jevnlige møter fra høsten 2019 og begynte arbeidet med å intervjue 
tillitsvalgte i landsstyret og sentralstyre imot slutten av året. Fra januar til mai 2020 har 
komiteen snakket med samtlige ansatte i FRI og mulige kandidater til sentralstyret. Noen av 
disse har meldt seg selv, andre har blitt kontaktet etter tips som har kommet inn til komiteen. 
Komiteen har forsøkt å nå ut så bredt som mulig, blant annet ved hjelp av skeive medier, sosiale 
medier og organisasjonens nyhetsbrev. I tillegg har komiteen oppsøkt miljøer som det kan være 
ønskelig å rekruttere styremedlemmer fra.  
 
Vi er nå stolte av å kunne legge frem følgende innstilling:  
 
Leder: Hans Heen Sikkeland* (ny)  
Hans er 32 år gammel og har mer enn 12 års sammenhengende fartstid i den skeive 
bevegelsen. Han har blant annet vært frivillig og deretter organisasjonssekretær i Skeiv Ungdom 
og i LLH Oslo og Akershus. Fra 2012 til 2018 var han leder i LLH Oslo og Akershus (nå FRI Oslo 
Viken). Hans har hatt særlig engasjement for eldre skeive, kjønnsmangfold, hiv og 
informasjonsarbeid i skolen. Hans har også jobbet med mangfold i Oslo kommune, og er i dag 
leder i Oslo kommunes Råd for kjønns- og seksualitetsmangfold. Han har derfor bred erfaring 
med blant annet politisk påvirkningsarbeid, mediehåndtering og organisasjonsbygging, i tillegg 
til å ha et svært stort nettverk i det skeive miljøet og blant FRIs samarbeidspartnere.  
 
Politisk nestleder: Brita Brekke (ny) 
Brita er 33 år gammel og nylig avgått leder for Fri Oslo og Akershus, der hun også har vært 
styremedlem og ansatt. Hun har dermed fem års fartstid i organisasjonen. Brita har også vært 
aktiv i andre interesseorganisasjoner. Brita har blant annet engasjert seg i å bygge trygge, 
sosiale møteplasser for skeive i alle aldre, kjønnsmangfoldarbeid og antirasisme. Med fersk 
erfaring fra å lede et fylkeslag, har hun også mange tanker om hvordan man setter skeiv politikk 
på dagsorden lokalt, så vel som nasjonalt. 
 
Organisatorisk nestleder: Daniel Bøhn Rayner (ny) 
Daniel har sittet som sentralstyremedlem i FRI i flere perioder. Han har i tillegg bred erfaring fra 
ulike interesseorganisasjoner og fra Arbeiderpartiet. I FRI har Daniel blant annet stått bak en 
større organisasjonsreform og har et stort engasjement for bedre kontakt mellom sentral- og 
fylkesledd, medlemsrekruttering og organisasjonsbygging.  
 
Styremedlem: Christine Marie Jentoft (ny) 
Christine Marie Jentoft har bakgrunn fra både Skeiv Ungdom og FRI lokalt. Hun har også 
arrangert kjønnsmangfoldleir for ungdom flere år på rad. Christine er blogger, aktivist og 



standupkomiker. Hun er særlig kjent for sin langvarige innsats i debatter om kjønnsmangfold og 
kjønnspolitikk. Christine er også veldig opptatt av familiepolitikk og skeive asylsøkere. 
 
Styremedlem: Frode Lagset (gjenvalg) 
Frode Lagset kommer opprinnelig fra Oslo, prest, var med i homokampen i kirka på 1990-tallet. 
Har bred organisasjonserfaring, mest fra fagbevegelsen, og har jobbet med rekruttering og 
oppfølging av frivillige. Frode ønsker å styrke demokrati og engasjement i FRI, og styrke 
organisasjonens gjennomslagskraft 
 
Styremedlem: Marita Holmeset-Varpe (ny) 
Marita har vært med i FRI siden 2016 da hun ble valgt som styremedlem i Oslo og Akershus. 
Hun ble senere politisk nestleder. Marita har blant annet jobbet mye med Oslo Pride og med 
politikkutvikling. Marita har også jobbet i Skeiv Verden som politisk rådgiver.  
 
Styremedlem: Nicholay Teherani (ny) 
Nicholay har ikke tidligere bakgrunn fra FRI, men har fulgt med som sympatisør gjennom flere 
år. Han har vært samfunnsengasjert hele livet, og er særlig interessert i næringslivet. Han driver 
i dag et eget selskap sammen med fire andre, der han blant annet holder på med leder- og 
organisasjonsutvikling. Han har derfor mye styreerfaring og erfaring med å jobbe med 
organisasjoner som konsulent. Nicholay er særlig engasjert i hvordan FRI kan favne om et 
bredere segment av befolkningen enn i dag, og å styrke organisasjonen økonomisk. 
 
Styremedlem: Kristin Kulset (ny) 
Kristin er 26 år gammel og bosatt i Trondheim. Hun har vært med i FRI siden 2017, og har nylig 
gått av som leder i FRI Trøndelag. Kristin har blant annet jobbet mye med Trondheim Pride og 
med politisk påvirkning. Hun har også 10 år bak seg i Høyre på forskjellig nivå, og er nå 
styremedlem i Åpne Høyre. Kristin er blant annet opptatt av skolerings- og holdningsarbeid. 
 
Vara: Daniel Wensell (ny) 
Daniel var aktiv i LLH lokalt for ti år siden, men har siden det vært støttemedlem og 
samarbeidspartner. Daniel kjenner godt til FRI som organisasjon, og jobber litt med samme 
problematikk gjennom jobb som politisk rådgiver i Minotenk. Daniel har også samarbeidet mye 
med Salam og Skeiv Verden og har et stort engasjement for inkludering av skeive med kulturell 
minoritetsbakgrunn. Han er også veldig opptatt av distriktspolitikk og vil bidra til å styrke 
fylkeslagene i FRI.  
 
Vara: Henriette Nielsen (ny) 
Henriette er 30 år og bor i Kristiansand. Hun har vært nestleder i FRI Sør. Henriette har i tillegg 
bakgrunn som både leder og nestleder i Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) på heltid. 
Hun har også vært aktiv i Høyre og Uloba. Henriette har særlig jobbet mye med mangfold og 
interseksjonalitet.  
 



Eventuelle spørsmål til valgkomiteens innstilling kan rettes til 
valgkomite2020@foreningenfri.no.  
 
* Valgkomiteens leder har meldt seg inhabil i innstillingen på lederkandidat, og har derfor ikke 
deltatt i diskusjonen om leder.  
 
 


