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SAK 12  
 

Valg 
 

Inneholder: 

1) Valgkomiteens innstilling til sentralstyre 
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Valgkomiteens innstilling til sentralstyre 

 
Leder Silje Ask Lundberg - gjenvalg 

Nestleder Øyvind Johnsen - gjenvalg 

Styremedlem Rune Aanderaa - ny 

Styremedlem Ingeborg Gjærum - gjenvalg 

Styremedlem Wenche Skorge - ny 

Styremedlem Arnstein Vestre - ny 

1. vara Kari Merete Andersen - ny 

2. vara Bernt Bull - gjenvalg 

3. vara Pernille Hansen - ny 

4. vara Borgar Emanuelsen Bohlin - ny 

 
Innstillingen er enstemmig.  
 

Beskrivelse av kandidatene 
 
Silje Ask Lundberg 

Silje Ask Lundberg ble valgt som nestleder i Naturvernforbundet i 2015, konstituert som leder i september i 
2016 og valgt som leder på ekstraordinært landsmøte i februar 2017. Innspillene til valgkomiteen viser at Silje 
Ask Lundberg har bred støtte i organisasjonen og valgkomiteen innstiller på gjenvalg som leder.   

Silje Ask Lundberg har bred erfaring fra miljøbevegelsen. Hun har vært sentralstyremedlem i Natur og Ungdom 
fra 2009, ble valgt som nestleder i 2010 og leder i 2012 fram til 2014. Hun har også jobbet som regionsekretær i 
Natur og Ungdom, vært prosjektleder i FIVAS – Foreningen for internasjonale vannstudier, vært rådgiver i ZERO 
og Bellona, og organisasjonssekretær i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.  

Silje Ask Lundberg var styremedlem i Naturvernforbundet i Troms fra 2014-2015 og leder i 2015-2016. Hun har 
også vært medlem av Naturvernforbundets internasjonale utvalg. Hennes internasjonale engasjement førte 
også til at hun i 2016-2017 var medlem av ’executive board’ i Friends of the Earth Europe.  

Hun har i løpet av sin tid i miljøbevegelsen jobbet særlig med oljespørsmål og for å styrke samarbeid med 
internasjonal miljøbevegelse. Gjennom det siste året har hun også jobbet mye med rovdyr og vassdragsvern, 
samt styrket samarbeidet med de samiske interessene i spørsmål om gruvedrift og vindkraft. 

Fra 2014 har Silje gått på bachelor-studiet i biologi, klima og miljø ved Universitetet i Tromsø. Silje er 
opprinnelig fra Harstad og bor nå i Tromsø. Hun har bruker Naturvernforbundets Tromsø-kontor som 
arbeidssted, men er også mye i Oslo. Silje er særlig opptatt av å styrke og bygge Naturvernforbundet som 
organisasjon - få flere lokallag og flere medlemmer.  Silje er 29 år.  

Øyvind Johnsen 

Øyvind Johnsen ble valgt som vara til sentralstyret i 2015, konstituert som ny nestleder i september 2016 og 
valgt som nestleder på ekstraordinært landsmøte i 2017. Innspillene til valgkomiteen viser at Øyvind Johnsen 
har bred støtte i organisasjonen, og valgkomiteen innstiller på gjenvalg som nestleder.   



Øyvind Johnsen er utdannet statsviter med magistergrad i administrasjons- og organisasjonsvitenskap fra UiB. I 
studietiden var han leder av studenttinget i Bergen i 1976 og medlem av styret i Studentsamskipnaden i Bergen 
fra 1976-83 (styreleder 1981-83).  

Han er i dag fagdirektør i Husbanken Sør (Drammen) og jobber med kunnskapsformidling, 
organisasjonsutvikling, miljøvennlige bygg og byutvikling. Han har tidligere bl.a. vært kommunikasjonsdirektør i 
Husbanken. Han har også siden 2010 vært Husbankens representant i programstyret for FutureBuilt som er et 
10-årig program for å utvikle klimanøytrale bygg og byområder drevet av kommunene Oslo, Bærum, Asker og 
Drammen, med støtte fra statlige aktører. 

Øyvind Johnsen har vært styremedlem i Naturvernforbundet i Tønsbergdistriktet og har vært leder av 
Naturvernforbundet i Vestfold i 2007-2018. Han har vært landsstyrerepresentant for Vestfold fra 2009 og fram 
til han ble valgt inn i sentralstyret i 2015.  

Øyvind Johnsen er opptatt av at Naturvernforbundet skal være en bred og politisk uavhengig 
medlemsorganisasjon som tar vare på alle typer naturvern- og miljøengasjement. I lokallaget har Øyvind 
Johnsen vært opptatt av naturgledearrangementer, f.eks. gjennom Din nabo er en drage-arrangementer 
inspirert av Østfold. I fylkeslaget har han bl.a. engasjert seg i jordvern, samferdsels- og arealplanleggingssaker. 
Fylkeslaget har også ført en vellykket kamp mot et gruveprosjekt i Kodal, der Johnsens rolle primært har vært å 
bidra til kontakt mellom FNF i fylket, lokallaget i Sandefjord og gruveutvalget i Naturvernforbundet. Øyvind 
Johnsen har for øvrig vært medlem i AU/styret for FNF i Vestfold siden 2010, leder siden 2014. 

Øyvind har vært engasjert i natur og miljøvern siden ungdomsårene. Han har bl.a. deltatt i 
samarbeidsgruppene for natur- og miljøvern (snm) sine aksjoner mot skogsbilveier i Nordmarka (Spålseter 1971 
og Vidvangen 1972), deltok i (snm) sine grupper i økofilosofi og økopolitikk på 70-tallet og studerte økofilosofi 
med Sigmund Kvaløy Sætereng som veileder. Øyvind Johnsen er 63 år og bosatt i Tønsberg.  

Rune Aanderaa 

Rune Aanderaa er utdannet biolog og agrotekniker og har vært biologisk rådgiver i Norges Skogeierforbund, 
daglig leder i Sabima (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold) gjennom 12 år, avdelingsdirektør i Statens 
Naturoppsyn og er nå lærer og avdelingsleder i naturbruk med energi- og miljøfag ved Stabekk vgs. Rune har 
vært medlem i Natur og Ungdom, har vært sivilarbeider i Naturvernforbundet, var med å etablere ‘Siste 
Sjanse’, en skogøkologisk gruppe med nær tilknytning til Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, og har vært 
styremedlem i Naturvernforbundet i Asker. Rune har også jobbet som tømmerhogger og drevet med gårdsdrift. 
Rune betrakter seg mer som klassisk naturverner enn teknologioptimist. Rune er bosatt i Asker og er 58 år.  

Ingeborg Gjærum  

Ingeborg Gjærum er utdannet sivilingeniør og jobber med utvikling av programvareløsninger. Hun er tidligere 
leder i Natur og Ungdom, har jobbet i Naturvernforbundets sekretariat og har sittet i Naturvernforbundets 
sentralstyre i flere perioder, hvorav to år som nestleder. Hun er særlig engasjert i oljespørsmål og satt flere år i 
styret for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Hun brenner for at Naturvernforbundet skal 
være en inkluderende organisasjon det er enkelt å engasjere seg i også for nye medlemmer. Ingeborg er 33 år 
og bosatt i Oslo.  

Wenche Skorge 

Wenche Skorge er utdannet journalist og har jobbet som kommunikasjonsrådgiver og skribent. Hun har jobbet 
mange år i oljebransjen og har bl.a. vært informasjonsdirektør i Statoil. Hun har også hatt en rekke styreverv, 
bl.a. styremedlem i Skagenfondene, Viking Fotballklubb og Amnesty Norge. Hun har fått et stadig sterkere 
engasjement innenfor miljøbevegelsen og har vært med å starte lokallaget i Rogaland til Folkeaksjonen oljefritt 
Lofoten, Vesterålen og Senja, og sitter i dag i styret i Naturvernforbundet i Rogaland. Hun er opptatt av at 
klimagassutslippene må ned og at Norge tar sin del av ansvaret for dette, uten at dette skal gå på bekostning av 
det biologiske mangfoldet. Wenche er i dag freelancejournalist og jobber bl.a. for Rogaland teater og 
Klimapartnere. Wenche er 62 år og bosatt i Stavanger.  

 



Arnstein Vestre 

Arnstein Vestre studerer matematikk og økonomi ved Universitetet i Oslo og jobber i Greenpeace Norge som 
juridisk koordinator for det pågående klimasøksmålet. Arnstein har bakgrunn fra Natur og Ungdom hvor han 
har vært sentralstyremedlem, nestleder og leder i perioden 2014-2015. I denne perioden satt Arnstein i 
Naturvernforbundets lands- og sentralstyre. Arnstein har vært med i styret til Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, 
Vesterålen og Senja og er i dag med i lokallagsstyret i Naturvernforbundet Oslo Øst. Arnsteins hjertesak er 
behovet for å ta Norge ut av oljealderen, og si nei til nye letetillatelser til oljeindustrien i Barentshavet, men 
han har også jobbet mye mot planene om å dumpe gruveavfall i Førdefjorden og Repparfjorden. Når vi skal 
omstille oss ut av en fossil fortid, kan vi ikke omstille oss inn i ny forurensning. Arnstein er opprinnelig fra 
Ålesund og er 26 år.  
 
Kari Merete Andersen  

Kari Merete Andersen er utdannet økolog og har bl.a. jobbet hos Direktoratet for Naturforvaltning, Trondheim 
kommunerevisjon og Høgskolen i Nord-Trøndelag hvor hun bl.a. underviste i miljøledelse. I dag er hun 
sekretariatsleder ved Regionalt forskningsfond Midt-Norge. Hun har vært lokallagsleder for lokallaget Oljefritt 
Lofoten, Vesterålen og Senja i Trondheim og vært styremedlem i Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag. Hun har 
også vært Naturvernforbundet sin representant i Stiftelsen Miljømerking. Kari Merete er opptatt av at 
Naturvernforbundet må være kunnskapsbasert i sin argumentasjon og ser på arealkonflikter som en av de 
største utfordringene vi står ovenfor. Kari Merete bor i Trondheim og er 61 år.  

Bernt Bull 

Bernt Bull er seniorrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet. Han har hatt en rekke politiske verv, bl.a. som 
leder av Samferdsel- og teknisk komite og leder av bygningsrådet i Oslo og som statssekretær i 
Miljøverndepartementet. Han har vært styremedlem i Oslo Sporveier og hatt en rekke verv i ulike 
organisasjoner, bl.a. som generalsekretær i Avholdsfolkets landsråd, leder av Statens Ungdomsråd, leder for 
Nasjonalkomiteen for internasjonalt ungdomsarbeid (dagens LNU), og leder av Kontaktutvalget mellom 
innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM). Han har også vært medlem i styret i Naturvernforbundet i 
Oslo og Akershus. Bernt har jobbet mye med organisasjonsstrukturer og inn mot beslutningsprosesser. Av 
miljøpolitiske saker har han primært jobbet med samferdselspolitikk. Bernt er 71 år.  

Pernille Hansen 

Pernille Hansen er utdannet lingvist og jobber nå som post doc ved Universitetet i Oslo. Hun er leder av 
Naturvernforbundet i Oslo Øst og har tidligere både vært i sentralstyret og jobbet som regionsekretær i Natur 
og Ungdom. Hun sitter også i vedtektskomiteen. Pernille har jobbet med og er interessert i et bredt spekter av 
saker, bl.a. klima, samferdsel og jordbruk. Hun er opptatt av å trekke flere unge voksne inn som aktive i 
Naturvernforbundet. Pernille er 33 år.  

Borgar Emanuelsen Bohlin 

Borgar Bohlin har en mastergrad i administrasjon og organisasjonsfag med hovedvekt på utviklingsstudier. 
Borgar har bl.a. studert sosiale og økonomiske forhold knyttet til at en township i Sør-Afrika ble koblet fra 
elektrisitetsnettet. Borgar har vært aktiv i Framtiden i Våre Hender og jobbet i Naturvernforbundet i Hordaland 
med bl.a. koordinering av frivilliggrupper, naturgledeturer og ‘Naturlig onsdag’. Borgar jobber nå i TV-aksjonen i 
Oslo. Borgar er 29 år og kommer opprinnelig fra Kragerø. 

 

 

  



Om valgkomiteens arbeid 

Valgkomiteen har bestått av Ottar Michelsen (leder), Anne Greve, Øystein Solevåg, Ingvild Melvær Hanssen 
(vara) og Eirik Gran (vara).  

Det ble denne gangen laget en web-basert løsning for å sende inn innspill til valgkomiteen. Denne løsningen 
sikrer at alle innspill blir samlet i et dokument. Organisasjonen ble bedt om å komme med innspill og link til 
skjema ble første gang sendt ut med Nytt fra Naturvernforbundet 16. november og var med i de påfølgende 
utgavene. Frist for innspill ble satt til 12. januar, men skjemaet var aktivt til 15. januar. I løpet av denne 
perioden kom det totalt 20 innspill, fordelt på 17 personer. Blant disse var det 2 innspill på leder og 2 på 
nestleder.  Ett navn ble sendt på epost til valgkomiteen etter at web-løsningen var stengt. Alle som sendte inn 
forslag via denne løsningen har fått tilbakemelding om at forslaget er mottatt og tatt med i vurderingen og alle 
som er foreslått som leder eller nestleder er informert om dette, jfr. vedtatte retningslinjer for valgkomiteens 
arbeid.  

I tillegg har valgkomiteen vært på flere møter i landsstyret og intervjuet medlemmer av landsstyret og andre 
som har ønsker å snakke med valgkomiteen. Totalt ga disse samtalene 68 innspill på aktuelle kandidater. 
Samlede innspill til valgkomiteen, fra intervjuer og webløsningen, ble på 73 aktuelle personer.  

Totalt er 32 personer intervjuet. Ytterligere 2 personer er kontaktet med spørsmål om det kunne være aktuelt 
å bli vurdert, men har takket nei til dette.  

Valgkomiteen mener forslaget til nytt sentralstyre vil være et godt valg for organisasjonen. Vår vurdering er at 
det vil være et svært kompetent styre med bred miljøfaglig kompetanse, men også solid kompetanse innenfor 
organisasjonsarbeid, kommunikasjon, forvaltning og økonomistyring. Vi mener forslaget representerer en god 
balanse mellom kontinuitet og fornyelse og har en god aldersspredning. Forslaget til sentralstyret 
representerer samlet en solid forankring og årelang erfaring fra norsk miljøbevegelse. Kjønnsfordelingen er 
50:50. Gjennom intervjuer og tilbakemeldinger er vi av den oppfatningen at dette vil være et sentralstyre med 
stor tillit i organisasjonen og som dermed vil være godt i stand til å gjøre den jobben de er satt til.  

Valgkomiteen ser at den geografiske spredningen kunne vært bedre siden mange av kandidatene er bosatt på 
det sentrale Østlandet, men vi er av den oppfatningen at den er akseptabel. Flere av kandidatene har også 
forholdsvis nylig flyttet til Oslo-området og har god kjennskap til arbeidet ute i organisasjonens fylkes- og 
lokallag.  

For valgkomiteen 

Ottar Michelsen (leder) 

Trondheim, 15. mars 2018 

 


