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INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN 

 
 

 

INNEHOLDER: 

VALGKOMITEENS FORSLAG TIL NYTT SENTRALSTYRE I  

NORGES NATURVERNFORBUND  

 

 

 

 

Valgkomiteen har bestått av Alfred Fidjestøl (leder), Unni Berge, Line Andersen og 

Edvard Thonstad Sandvik (varamedlem). Lene Liebe var valgt som medlem, men trakk 

seg før valgkomiteen startet sitt arbeid fordi hun da var bosatt i Sør-Afrika.  

 

Valgkomiteens innstilling er enstemmig. 
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Valgkomiteens innstilling til nytt sentralstyre i Norges Naturvernforbund  
 

 

Leder: Lars Haltbrekken (gjenvalg) 

Nestleder: Tone Skau Jonassen (gjenvalg) 

 

Styremedlem: Gøril Andreassen (gjenvalg) 

Styremedlem: Sunniva Pettersen Eidsvoll (ny) 

Styremedlem: Per Flatberg (gjenvalg) 

Styremedlem: Ingar Flatlandsmo (ny) 

 

1. varamedlem: Gunnar Reinholdtsen (ny)  

2. varamedlem: Kjell Fredrik Løvold (ny) 

3. varamedlem: Elin Lerum Boasson (gjenvalg) 

4. varamedlem: Ottar Michelsen (gjenvalg) 

 

 

Presentasjon av de innstilte kandidater til nytt sentralstyre  
 

 

Lars Haltbrekken (Oslo, f. 1971) 

Lars Haltbrekken er opprinnelig fra Trondheim, men bor nå i Oslo. Han har vært aktiv i 

miljøbevegelsen siden 1988. Han ble leder av Trondheim Natur og Ungdom i 1991, var nestleder 

i Natur og Ungdom i 1993 og 1994, og leder i 1995 og 1996. I 2003 ble han valgt som nestleder i 

Norges Naturvernforbund og fra 2005 som leder. 

 

 

Tone Skau Jonassen (Telemark, f. 1966) 

Tone Skau Jonassen er utdannet cellebiolog og arbeider som miljørådgiver i Porsgrunn 

kommune. Hun har vært aktiv i Norges Naturvernforbund siden 1996, har vært fylkesleder i 

Telemark i to omganger, landsstyrerepresentant i flere perioder og varamedlem til sentralstyret i 

to perioder. Hun har dessuten vært leder i organisasjonsutvalget, og ble i 2007 valgt som 

nestleder i organisasjonen. 

 

 

Gøril Andreassen (Oslo, f. 1981) 

Gøril Andreassen bor i Oslo og jobber i miljøstiftelsen ZERO. Hun startet Røyken og Hurum Natur 

og Ungdom i 1998, og har jobbet fulltid i Natur og Ungdom i fem år. Hun har vært 

prosjektkoordinator og regionssekretær i Vestlandet Natur og Ungdom, landsstyrerepresentant 

og nestleder i Natur og Ungdom. Hun ble i 2007 valgt inn i Norges Naturvernforbunds 

sentralstyre. 

 

 

Sunniva Pettersen Eidsvoll (Oslo, f. 1983) 

Sunniva Pettersen Eidsvoll kommer fra Moelv i Hedmark, men bor i Oslo og begynner høsten 

2009 på masterstudium i miljø- og utviklingsøkonomi ved Universitetet i Oslo. Hun har tidligere 

studert russisk språk- og områdekunnskap, og har erfaring fra arbeid med internasjonale 
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spørsmål og prosjektoppfølging fra Operasjon Dagsverk. Hun har også erfaring med 

økonomistyring og var daglig leder for Natur og Ungdom 2006-2007. 

 

Per Flatberg (Nord-Trøndelag, f. 1937) 

Per Flatberg har vært engasjert i frivillig naturvernarbeid siden 1960-tallet, og har vært 

lokallagsleder, fylkesleder, landsstyremedlem, sentralstyremedlem og generalsekretær i Norges 

Naturvernforbund. Han var informasjonsleder i folkeaksjonen mot Alta-utbyggingen og ble i 

2003 utnevnt til æresmedlem i Norges Naturvernforbund. 

 

 

Ingar Flatlandsmo (Hordaland, f. 1982) 

Ingar Flatlandsmo er født på Voss, bor i Bergen og har i flere år vært engasjert i 

Naturvernforbundet Hordaland, de to siste årene som leder og medlem av landsstyret. Han har 

bachelor ved Norges Handelshøyskole, og planlegger å bli siviløkonom med spesialisering i 

energi-, miljø- og ressursøkonomi. Han vil fram til 3. januar jobbe som studentpraktikant ved 

ambassaden i Nairobi, men er tilgjengelig på e-post dette halvåret. 

 

 

Gunnar Reinholdtsen (Finnmark, f. 1949) 

Gunnar Reinholdtsen er født på Melbu i Vesterålen, vokst opp i Mo i Rana og har siden 1971 

bodd i Kirkenes. Han er utdannet radiotelegrafist og jobber som stasjonssjef i Forsvaret. Han har 

dessuten lederutdanning på høyskolenivå og studerer nå juss ved siden av full jobb i Forsvaret. 

Han har sittet i styret i Naturvernforbundet i Sør-Varanger de siste 15 årene, de seks siste som 

leder. Han sitter også i styret for Naturvernforbundet i Finnmark. 

 

 

Kjell Fredrik Løvold (Oppland, f. 1956) 

Kjell Fredrik Løvold er utdannet jurist og advokat fra Universitetet i Oslo. Han arbeider i dag som 

kredittsjef i Cultura Bank. Han har vært leder i Naturvernforbundet i Oppland siden 2006 og 

representert Oppland i landsstyret siden 2007. I tillegg er han vara i styret for lokallaget på 

Lillehammer.  

 

 

Elin Lerum Boasson (Oslo, f. 1978)  

Elin Lerum Boasson er opprinnelig fra Bergen, men bor nå i Oslo. Hun er utdannet statsviter og 

jobber som forsker ved Fridtjof Nansens Institutt. Hun begynte i Bergen Natur og Ungdom i 

1991, i 2001 og 2002 var hun leder for Natur og Ungdom, og hun ble i 2005 valgt inn i Norges 

Naturvernforbunds sentralstyre. Hun vil det kommende året oppholde seg i USA i forbindelse 

med doktorgradsstudiet, men holde kontakten til sentralstyret per e-post og telefon. 

 

 

Ottar Michelsen (Sør-Trøndelag, f. 1971) 

Ottar Michelsen arbeider som forsker ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i 

Trondheim, hovedsaklig med miljørapportering i bedrifter og bedrifters samfunnsansvar. Han 

har vært aktiv i miljøbevegelsen siden slutten av 1980-tallet. Han har sittet i landsstyret i Norges 

Naturvernforbund siden 1995, i sentralstyret de siste to årene, foruten fire år fra 1999. 

 


