
Sentralstyrets innstilling på valgkomité 2022-2024

Sentralstyret har ansvar for å rekruttere ny valgkomité for perioden 2022-2024. Parallelt med
at nåværende valgkomité etterspurte innspill til nytt sentralstyre og ny kontrollkomité ble det
også oppfordret å melde inn kandidater til ny valgkomité. Leder mottok én mail med et
forslag, i tillegg har det også kommet inn flere navn i samtale med sekretariat og nåværende
valgkomité.

Arbeidsutvalget har med innspill fra sentralstyret foreslått, vurdert og kontaktet en rekke
navn. Arbeidsutvalget har vært i kontakt med 20 personer, og 5 har takket ja. I tillegg
kommer Skeiv Ungdoms representant som Skeiv Ungdom selv oppnevner.

I henhold til §14 i vedtektene “skal faktorer med betydning for mangfoldet veie tungt,
heriblant funksjonsevne, etnisitet, kjønnsidentitet/-uttrykk og seksualitet. Ingen kjønn skal
ved valg ha mer enn 60% representasjon i et styre. Det skal være god geografisk spredning
blant medlemmene.”

Sentralstyret vurderer at innstillingen ivaretar dette kravet, men oppfordrer nytt sentralstyre
til å supplere valgkomitéen med inntil 2 nye medlemmer. Dette anbefales gjort innen
utgangen av 2023.

SES innstiller på følgende kandidater til valgkomité:

Leder: Stine Helena Bang Svendsen (f. 1983) bor i Trondheim og har vært aktiv i LLH/FRI
siden 1998. Hun har sittet i sentralstyret én periode og i landsstyret i flere perioder. Hun har
vært leder av FRI Trøndelag i flere perioder, både rundt 2010 og mer nylig. Hun har også
bidratt til Garmeres sitt arbeid, og sitter nå som styremedlem i FRI Trøndelag. Hun arbeider
som pedagog og kjønnsforsker ved NTNU, og sitter i Rosa kompetanse skoles
styringsgruppe.

Medlem: Kristoffer Gustavsen (f. 1991) bor i Oslo, og har lang erfaring fra Høyre og Unge
Høyre hvor han har hatt en rekke verv, deriblant nestleder av Unge Høyre. Han har studert
rettsvitenskap ved UiO, og arbeider som junior partner i Geelmuyden Kiese.

Medlem: Ingrid Thunem (f. 1989) bor i Tromsø, og er for tiden 2. nestleder i FRI Troms og
Finnmark. De har lang erfaring fra organisasjonsarbeid på funkisfeltet, og er også styreleder
i Unge funksjonshemmede leder i det skeive nettverket til Norges handikapforbund. De
jobber som spesialrådgiver på kjønns- og seksualitetsmangfold, og er også ph.d.-student i
seksualitets- og funksjonsmangfold.

Medlem: Elias Halvorsrud (f. 1991) bor på Bjørkelangen, og er tidligere leder av Skeiv
Ungdom og organisatorisk nestleder i FRI. Elias har lang erfaring fra organisasjonsarbeid,
og har vært lokalpolitisk aktiv i SV over lang tid.

Medlem: Aagot Cecilie Heiberg-Jacobsen (f. 1961) bor i Søgne/Kristiansand, og har lang
erfaring fra arbeid i DNF’48, LLH og FRI. Hun har vært engasjert i Åpen Kirkegruppe i
Kristiansand, og hun har også har tatt initiativ til og vært aktiv i Regnbuenettverket i Agder



og Guds løvetenner. I senere år har hun også bidratt som styremedlem og frivillig i Skeive
Sørlandsdager.

Medlem: Alexander Sørlie (f. 2001). Han er politisk nestleder i Skeiv ungdom, og hen er
Skeiv ungdoms representant inn i valgkomitéen.


