Innstilling fra valgkomiteen:
Valgkomiteen har bestått av Roar Jørgensen fra Senja lokallag, Ingvild Austgulen fra Tromsø
lokallag og Kjersti Hellesøy fra Tromsø lokallag.
Valgkomiteens innstilling er som følger:

Daniel Weiss (lederkandidat)
Daniel (1986) kommer opprinnelig fra USA. Han er i styret til folkeaksjonen, og er nå
nestleder (frikjøpt i 50% stilling) der han blant annet har jobbet med å oppdatere
nettsidene til Folkeaksjonen og med kontakten opp mot lokallagene. Han har vært
rådgiver i Nordland Fylkeskommune og bor i Bodø. Før det var han ph.d-stipendiat på
NTNU, der han arbeidet med sosial ulikhet innenfor helse. Weiss har vært en del av
Folkeaksjonen siden 2013, først for lokallaget i Trondheim. Weiss er svært opptatt av
friluftsliv og naturvern, og har også jobbet med småskala gårdsbruk.
Bjørnar Nicolaisen (gjenvalg)
Bjørnar (1953) er fisker bosatt på Andøya og hadde allerede vært engasjert i saken og
en tydelig stemme mot oljeboring i mange år før Folkeaksjonen ble opprettet. Han har i
det siste vært Folkeaksjonens mann i Australia og har solidarisk støttet opp om deres
kamp (og seier!) mot Equinors planer om oljeutvinning i Australbukta.
Kaja Marie Nyland (gjenvalg)
Kaja (2002) er skoleelev (vgs siste året). Hun er fra Kabelvåg og er fast medlem i styret
til Natur og Ungdom. Hun har også vært fylkesleder i Nordland Natur og Ungdom.
Kampen for oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja har hun engasjert seg for siden hun var
elleve år.
Sissel Baraa
Sissel Baraa (1953) bor på Bleik i Andøy kommune. Hun har lenge vært en av
drivkreftene bak Folkeaksjonen, og er i dag leder i lokallaget av Folkeaksjonen på
Andøy. Sissel har jobb på biblioteket på Andenes og har tidligere vært medlem av styret
til Folkeaksjonen. Hun er spesielt opptatt av bærekraftig bruk av naturressursene våre,
jakt og samisk kultur og har i tillegg til stort engasjement for å koble natur- og miljøvern
med fredsbevarende arbeid.

Harald Lindemann (vara inneværende år)
Harald (1951) er bosatt i Grimstad, og er en del av lokallaget til Folkeaksjonen der. Er gift
og har 4 voksne barn. Av yrke: diakon og familieterapeut. Han er opptatt av at kloden vår
skal være et godt sted å bo for alle mennesker og dyr. Derfor er kampen om klima og
ressursforvaltning viktig for han. Han mener at kunnskap, antikorrupsjon og demokrati i
vid forstand er virkemidler i kampen.
Ingrid Klein Hedlund (gjenvalg)
Ingrid (1973) er født og oppvokst på Hadseløya, men bor nå i Harstad hvor hun jobber
som lærer på en videregående skole. Hun har engasjert seg i saken i en årrekke og har
vært en aktiv del av lokallaget i Harstad.
Tiril Auby (gjenvalg)
Tiril (1985) er opprinnelig fra Tønsberg og er nå bosatt i Stamsund. Hun er utdannet
styrmann og har tidligere jobbet i Hurtigruten og som apotekteknikker, men har nå sitt

daglige virke som overstyrmann i Redningsselskapet. Tiril sitter i kommunestyret i
Vestvågøy, og ble gjennom dette engasjementet kjent med Folkeaksjonens arbeid. Hun
har vært engasjert i saken de siste par-tre årene og sittet i styret det siste året.
Vararepresentanter:
Gine Alida Ellingsen, 21 år, student (Sortland/Oslo)
Roy Willy Hansen, 61 år, leder/tidligere skipper (Senjahopen)
Martin Eggen, 43 år, naturvernrådgiver NOF (Vestvågøy)
Frid Sørensen, 69 år, pensjonist (Senja)
Ina M. Christiansen, 27 år, doktorgrasstipendiat OsloMET (Oslo)
Mina Rosenvinge, 21 år, student (Stavanger)
Therese Hugstmyr Woie, 23 år, leder Natur og Ungdom (Oslo)

