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Valgkomiteens innstilling til nytt 2 

landsstyre 3 

 4 

Valgkomiteen har bestått av: Wenche Cumming, Ole Kristian Lundberg 5 

og Kjersti Hellesøy. 6 

Valgkomiteen innstiller på følgende som leder, styre-, og 7 
varamedlemmer i landsstyret for den kommende perioden: 8 

 9 

 10 

Leder:  11 

Odd Arne Sandberg f 1960, lærer, Kabelvåg (gjenvalg) 12 

Odd Arne har sittet i landsstyret siden Folkeaksjonen ble stiftet i 2009, før det var han 13 
aktiv i Lofotaksjonen. Han har også vært aktiv i Vågan SV, som han representerer i 14 
kommunestyret. Ved siden av ledervervet jobber Odd Arne som lærer på Lofoten 15 
Folkehøgskole. 16 

Styremedlemmer: 17 

Ingrid Skjoldvær, f 1993, student, Oslo (gjenvalg) 18 

Ingrid kommer fra Sigerfjord i Vesterålen. Hun har bakgrunn fra blant annet Natur og 19 
Ungdom der hun var leder fram til januar i fjor. Ingrid har også vært aktiv i 20 
Folkeaksjonen siden starten. Det siste halvannet året har Ingrid vært delvis frikjøpt 21 
som nestleder i Folkeaksjonen. Ingrid studerer jus. 22 
 23 
Monica Amsen, f 1983, fisker, Andenes (gjenvalg) 24 

Monica Amsen er yrkesfisker med egen sjark i Andøy kommune. Hun har stort 25 
engasjement for betydninga av de marine ressursene. Amsen har vært aktiv og 26 
deltakende i Folkeaksjonen, og ble innvalgt i landsstyret første gang i 2015. Hun har 27 
også fast plass i styret i Andøy fiskarlag. 28 
 29 

Daniel Weiss f 1986, stipendiat, Bodø (gjenvalg) 30 

Daniel Weiss kommer fra USA, og flyttet til Norge for snart åtte år siden. Han er 31 
straks ferdig som stipendiat ved NTNU, der han arbeider med sosial ulikhet innenfor 32 
helse. Weiss er vært en del av lokallaget av Folkeaksjonen i Trondheim siden 2013, 33 
før han i fjor flyttet til Bodø. Weiss er svært opptatt av friluftsliv og naturvern, og har 34 
også jobbet med småskala gårdsbruk.  35 

 36 



 

Sissel Baraa f 1953, ansatt bibliotek, Andenes 37 

(gjenvalg) 38 

Sissel Baraa bor på Bleik i Andøy kommune. Hun har lenge 39 
vært en av drivkreftene bak, og er i dag leder i lokallaget av 40 
Folkeaksjonen på Andøy. Sissel har jobb på biblioteket på Andenes. Hun er spesielt 41 
opptatt av bærekraftig bruk av naturressursene våre, jakt og samisk kultur.  42 

Vågard Erdahl Nyaas f 1989, arktiekt, Kabelvåg (ny på fast plass) 43 

Vågard Erdahl Nyaas har etter flere år med studier flyttet tilbake til Kabelvåg hvor 44 
han er vokst opp. Han er utdannet arkitekt og jobber som prosjektleder for Vågan 45 
kommunes byplan. Vågard var nestleder i Folkeaksjonen fra 2012 til 2013. Han har 46 
de siste årene vært en aktiv del av styret på varaplass. 47 

 48 

Varamedlemmer: 49 

1. Tiril Auby, Stamsund (ny) 50 
2. Ola Skjeseth, Svolvær (gjenvalg) 51 
3. Ingrid Klein Hedlund, Harstad (gjenvalg) 52 

4. Gaute Eiterjord, NU, Oslo (gjenvalg) 53 
5. Kaja Marie Nyland, Kabelvåg (ny) 54 
6. Einar Sletten, Oslo (ny) 55 

 56 

Valgkomiteens innstilling er enstemmig. 57 


