
Valgkomiteens innstilling til nytt landsstyre i 
Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja 
 
Valgkomiteen har bestått av Frid Sørensen fra Senja lokallag, Ole Kristian Lundberg 
fra Harstad lokallag og Kjersti Hellesøy fra Tromsø lokallag.  
 
Valgkomiteens innstilling er som følger: 
 
Leder:  
Odd Arne Sandberg (gjenvalg). Odd Arne Sandberg (f. 1960) bor i Kabelvåg. Han var 
aktiv i Lofotaksjonen og har sittet i landsstyret siden Folkeaksjonen ble stiftet i 2009, 
det siste året som leder for organisasjonen. Han har også vært aktiv i Vågan SV. Ved 
siden av ledervervet jobber Odd Arne som lærer på Lofoten Folkehøgskole.  
 
Øvrige styremedlemmer: 
Ingrid Skjoldvær (gjenvalg). Ingrid (1993) kommer fra Sigerfjord i Vesterålen og bor 
for tiden i Oslo hvor hun studerer juss. Hun har bakgrunn fra Natur og Ungdom, der 
hun gikk av som leder i januar 2018. Hun har også sittet i sentral- og landsstyret i 
Naturvernforbundet (2015-2017) og vært aktiv i Folkeaksjonen siden starten. I tillegg 
til dette har Ingrid vært talsperson for klimasøksmålet og har vært en tydelig stemme 
mot olje i Arktis. Det siste året har hun fungert som nestleder i Folkeaksjonen. 
 
Daniel Weiss (gjenvalg). Daniel (1986) kommer fra USA, og flyttet til Norge for snart 
åtte år siden. Han har nettopp avsluttet et ph.d-stipendiat ved NTNU innen 
folkehelse. Weiss er vært en del av lokallaget av Folkeaksjonen i Trondheim siden 
2013. Nå har han og familien flyttet til Bodø. Weiss er svært opptatt av friluftsliv og 
naturvern, og har også jobbet med småskala gårdsbruk.  
 
Tiril Auby (gjenvalg). Tiril (1985) er opprinnelig fra Tønsberg men er nå bosatt i 
Stamsund. Hun er utdannet styrmann og har sitt daglige virke som andrestyrmann på 
Hurtigruta.  
 
Ingrid Klein Hedlund (vara inneværende år). 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. Ingrid sitter også i landsstyret til Rødt. 
 
Bjørnar Nicolaisen (vara inneværende år). Bjørnar (1953) er fisker bosatt på Andøya 
og hadde allerede vært engasjert i saken og en viktig 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. 
 
Vararepresentanter: 
Gine Alida Ellingsen (Sortland/Oslo) 
Harald Lindemann (Grimstad) 
Kaja Marie Nyland (Kabelvåg) 
Therese Hugstmyr Woie (Natur og Ungdom, Oslo) 
Vågard Erdahl Nyaas (Kabelvåg) 
Yngve Larsen (Andøya) 


