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VALG 2013 – NFCF region Sør-Øst 

Valgkomitéens innstilling til årsmøtet 2013 
 

 
 
STYRE 
 
Aileen Tång, Sarpsborg (leder), Elling Holmseth, Elverum (kasserer) og Sharon 
Gibsztein, Asker (styremedlem) ønsker å gå ut av styret etter flere års innsats. 

 
Valgkomitéens innstilling: 
 
Leder:  Grethe Enga Karlsen, Skedsmo – velges for ett år – NY 
Nestleder:  Håvard Skjønhaug, Nord-Odal – velges for to år – GJENVALG 
Kasserer:  Renathe Jenssen, Oppegård – velges for to år – NY 
Sekretær:  Øyvind Bakken, Ski – ikke på valg 
Styremedlem: Elin Barland Flaten, Gjerstad/Oslo – velges for to år – NY 
Styremedlem: Kim Bergh, Oslo – ikke på valg 
Varamedlem: Tora Marie Omvik Johansen, Moss – ikke på valg 
 
Grethe Enga Karlsen (41) er gift og bor i Lillestrøm. Hun er oppvokst i Meløy i Nordland. 
Grethe er utdannet sykepleier og jobber ved Lovisenberg Distriktpsykiatriske Senter som 
assisterende avdelingssjef. Grethe er mor til tre barn, en sønn på 20, en sønn på 10 og ei 
datter på 8. Den eldste og den yngste har CF.  
 
Renathe Jenssen (38) er utdannet høgskolekandidat i reiseliv og jobber som administrativ 
fagkonsulent hos Miljømerking.  Hun er samboer og bor på Tårnåsen i Oppegård, men 
vokste opp i Mo i Rana i Nordland. Renathe har en sønn på 9 år som har CF og ei datter på 
5 som ikke har CF. 
 
Elin Barland Flaten (22) kommer opprinnelig fra Gjerstad i Aust-Agder, men bor nå i Oslo.  
Hun har selv CF og bor i kollektiv.  Elin var russ i Tvedestrand (2009) og har senere gått på 
folkehøgskole (KRIK-linje), ett år på Bårdar Akademiet (dans) og ett år på Det Teologiske 
Menighetsfakultetet.  Elin jobber nå deltid hos Narvesen / Byporten. 
 
Valgkomitéen mener å ha oppnådd god geografisk og aldersmessig spredning. Det foreslåtte 
styret består av fire kvinner (inkludert vara) og tre menn.  Det foreslåtte styret har meget 
variert bakgrunn mht. utdanning og arbeid og har ulik/variert tilknytning til CF. 
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REVISOR OG INTERN REVISOR m/ vara: 
 
Karin Aaserud Olsen, Hole, trekker seg som revisor – etter mange års innsats.  
 
Valgkomitéens innstilling: 
 
Revisor:  Kari Lene Ulberget, Årnes – velges for ett år – NY. 
Intern revisor: Mona Wilsbeck Zimowski, Bærum  – velges for ett år – NY. 
Int. vararevisor: Ingar Kasbo Jensen, Eidsberg – velges for ett år - GJENVALG. 
 
 
Innstillingen fra valgkomitéen er enstemmig. 
 
 
 
Oslo / Oppegård, 19.12.2012 
 
 
Hårek Hansen  Jim Lasse Bergh  Monica Ravnåmo 
      (sign)            (sign)         (sign) 
 



 
  

NFCF, Solheimveien 62B, 1473 Lørenskog *Telefon 88 00 41 08 

E-post: post@nfcf.no * www.cfnorge.no * http://www.facebook.com/cfnorge 
Org. nr. 980 095 894 

 

Vedlegg: 

Hvilke roller er på valg når? 
 
Foreningens vedtekter sier: 
 
§ 8 Årsmøtet velger: 

a) Et styre bestående av leder, nestleder, kasserer, sekretær, to styremedlemmer og 
ett varamedlem. Disse utgjør styrets arbeidsutvalg. Lederen velges separat for ett år 
av gangen. Nestlederen, kassereren og ett styremedlem velges samme år, alle for to 
år. Neste år velges sekretær, ett styremedlem og varamedlem, alle for to år. 
b) Et Fagråd bestående av 7 medlemmer. 
c) En registrert eller statsautorisert revisor, jfr § 22. 
d) En internrevisor og vararevisor. 
e) En valgkomite bestående av 3 personer.  Leder velges av årsmøtet. 
 

Punkt 8b gjelder ikke for årsmøtet i regionene. 
 
TabelIen nedenfor viser hvilke verv/roller som er på valg i 2013 m.v. (basert på 
nåværende vedtekter): 
 

 VERV / ROLLE 2013 2014 2015 2016 

Leder På valg På valg På valg På valg 

Nestleder På valg   På valg  

Kasserer På valg   På valg   

Sekretær   På valg   På valg 

Styremedlem 1 På valg   På valg   

Styremedlem 2   På valg   På valg 

Vara   På valg   På valg 

          

Registrert revisor På valg På valg På valg På valg 

Intern revisor På valg På valg På valg På valg 

Intern revisor vara På valg På valg På valg På valg 

          

Valgkomité leder På valg På valg På valg På valg 

Valgkomité medlem På valg På valg På valg På valg 

Valgkomité medlem På valg På valg På valg På valg 

     

 


