Valgkomiteens innstilling til styre i Folkeaksjonen
Forslag til innstilling basert på forslaget til endring i vedtektene som reduserer til fem faste
styremedlemmer og tre vara.
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Innstilling fra valgkomiteen til Folkeaksjonens landsmøte 2022
Valgkomiteen har bestått av Roar Jørgensen fra Senja lokallag, Ingvild Austgulen fra
Tromsø lokallag, Gaute Eiterjord fra Oslo lokallag og Kjersti Hellesøy fra Tromsø lokallag.
Om valgkomiteens arbeid og mandat
Valgkomiteen har arbeidd med utgangspunkt i vedtektene sine krav til styresamansetning.
Den gir storleiken på styret og krav til mangfald av kjønn, geografi, yrkesmessig bakgrunn og
alder.
Me har mottatt innspel gjennom telefonintervju med dagens styre og tilsette, samt det andre
medlemmar og lokallag eventuelt har sendt inn. Dei kandidatar me vurderte som aktuelle til
styreverv har deretter blitt kontakta.
I arbeidet med denne innstillinga har me gått ut i frå at styrets framlegg til endring i
vedtektene som gjeld storleiken på styret blir vedtatt. Dagens vedtekter seier styret skal ha
5-7 faste medlemmar og 5 varamedlemmar. Styret har føreslått å endra dette til 5 faste og 3
vara, noko som reduserer storleiken på styret totalt frå 10-12 personar til 8 personar.
Styret har òg føreslått å endra kravet til kor mange av dei faste styremedlemmane som må
vera busett i Lofoten, Vesterålen eller Senja, frå dagens halvparten til to. Den føreslåtte
endringa er og utgangspunktet for valkomiteens innstilling.
Valgkomiteens begrunnelse for innstillingen
Valgkomiteen har hatt mange gode kandidater å velge mellom til styreplassene, og har vært
nødt til å prioritere. Vi mener vi har landet på et styre som har god spredning i alder, kjønn,
yrkesmessig erfaring og geografi. I arbeidet vårt med å finne styremedlemmar har vi merket
at retningsvalget til Folkeaksjonen har påvirket enkelte kandidaters lyst til å stille til styret
eller ikke. Noen har ønsket å stille dersom organisasjonen skal forberedes for nedleggelse,
andre hvis den skal endres og videreutvikles. Vi har forsøkt å finne gode folk til
styreplassene som sikrer en god og trygg styring av organisasjonen med forskjellige
bakgrunner og erfaringer som kan komme godt med videre uansett utfall i retningsvalget.
Arbeidet med å finne en lederkandidat har blitt noe mer utfordrende på grunn av
retningsvalget. Vi har jobbet lenge med å kartlegge hvem som kunne ledet organisasjonen i
nedleggingscenarioet, videreutviklingsscenarioet eller eventuelt fungert i begge.
Vi har fått mange innspill om at dersom organisasjonen ikke skal legges ned må man finne
noen med en klar visjon og drivkraft for den nye organisasjonen Folkeaksjonen vil bli. Det
har vist seg noe utfordrende å finne en slik person, selv om vi har brukt mye tid på å spørre
rundt og vurdere innsendte kandidater. Usikkerheten rundt hva organisasjonen vil bli har
gjort det vanskelig å få folk til å stille som leder.
I innstillingen vår til lederkandidat har vi derfor valgt en person som stille som vilkår for å
være leder at retningsvalget blir nedleggelse. Vi er trygge på at Bente Lorentzen er motivert
for og vil kunne styre organisasjonen gjennom en nedleggingsprosess på en ryddig og god
måte. Hun har lang erfaring fra organisasjonsarbeid og det er en klar fordel å få inn noen
som har tidligere erfaring fra akkurat dette vervet. Hennes erfaring kommer ikke minst godt

med for å kunne få fram alt Folkeaksjonen har oppnådd i løpet av sine 13 år, som blir viktig å
markere i nedleggingsprosessen.
Bente holder til daglig til i Berlin og vil ha hjemmekontor der når hun ikke har kontor i
Kabelvåg. Hun ser for seg månedslange opphold i Lofoten med jevne mellomrom (i første
omgang oktober, januar og april), noe som fordrer at noen i styret kan fungere i hennes sted
skulle det bli nødvendig når hun er i Berlin. Vi ser for oss at Daniel kan fylle en slik funksjon,
men overlater til det nye styret å finne ut av hvordan de best organiserer arbeidet sitt. Vi
anser Bente for å være et meget godt valg for organisasjonen og arbeidet med avvikling av
Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.
Valgkomiteens innstilling er som følger:
Leder: Bente Kristine Lorentzen (ny)
Bente Lorentzen er musiker, 34 år gammel og oppvokst i Henningsvær. Hun er utdannet
låtskriver og jobber for tiden som musiker i Berlin. Hun har arbeidet med saken lenge ,
først i Natur og Ungdom og senere i Folkeaksjonen. Fra 2013 til 2016 var hun leder av
Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Hun har etter dette arrangert
folkefester og levert flere kunstneriske innslag for organisasjonen.

Faste styremedlemmer
Daniel Weiss (gjenvalg)
Daniel (1986) kommer opprinnelig fra USA. 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, senere som styremedlem, nestleder og
leder siden landsmøtet i 2021. Weiss er svært opptatt av friluftsliv og naturvern, og har
også jobbet med småskala gårdsbruk.
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 siden 2020.
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. Han har sittet i
styret i flere år.
Calum Macintyre (ny)
Calum (1993) jobber med kommunikasjon og diverse klimatiltak knyttet til friluftsliv i
Sogndal. Han har en mastergrad i climate change management og kommer opprinnelig
fra Skottland. De siste seks årene har han bodd i Norge, blant annet i Lofoten hvor han

jobbet i Salt med kommunikasjon og som rådgiver. Nå er han freelancer, sykkelbygger
og jobber med diverse prosjekter knyttet til friluftsliv og klimatiltak. Han er engasjert i
organisasjonen Protect our Winters, som samler snøsportsinteresserte med
klimaengasjement. Har utdanning i master i climate change management. Calum er
relativt ny i organisasjonen, men har allerede rukket å bli godt kjent med den.

Vararepresentanter:
1. Ingrid Klein Hedlund, 49, lærer (Harstad)
2. Therese Hugstmyr Woie, 23 år, regionssekretær i Naturvernforbundet (Tromsø)
3. Roy Willy Hansen, 61 år, leder/tidligere skipper (Senjahopen)

