
Valgkomitéens innstilling til valg på nye styremedlemmer 2015 
 
Valgkomitéens funksjon og aktivitet følger etter vedtektenes § 4 «Valg» og av sentralstyrets instruks i 
vedtak i SST-28-14a (20.09.2014). 
 
Valgkomitéen avklarte i utgangspunktet hvor vidt styrekandidatene som står på valg, var innstilte på å ta 
gjenvalg hvis det var aktuelt. På valg 2015 er styremedlemmene Rune Aae fra NOF-Østfold og Per 
Stensland fra NOF-OA. Førstnevnte ble innvalgt i sentralstyret i 2006 og har således sittet i tre perioder. 
Han tar ikke gjenvalg. Per Stensland ble innvalgt 2012 og stiller til gjenvalg. 
 
Valgkomitéen har søkt etter aktuelle kandidater og fått innspill fra avdelinger, tillitsvalgte og medlemmer 
med forslag til personer som bør forespørres om å stille som kandidater til valg 2015. Etter en kontaktrunde 
til fem foreslåtte kandidater, satt komitéen til slutt tilbake med tre som sa seg villige til å stille til valg. En av 
disse måtte i siste omgang melde avbud som følge av endringer og økt ansvar på sin arbeidsplass. I siste fase 
ble valgkomitéen kontaktet av sentralstyreleder med melding om at ett av de andre styremedlemmene ønsket 
av helsemessige årsaker å bli fristilt fra styrevervet ett år tidligere enn ordinær funksjonstid. Ønsket ble 
imøtekommet og det ble derfor behov for suppleringsvalg for ett nytt styremedlem med funksjonstid på ett 
år. Etter en ny kontaktrunde fant valgkomitéen fram til en kandidat for suppleringsvalget.  Til valg på nye 
styremedlemmer 2015 sitter valgkomitéen derfor igjen med tre kandidater som har sagt seg villige til å stille 
til valg. Disse er: 
 

 
1. Per Stensland, NOF Oslo og Akershus – har sagt seg villig til å ta gjenvalg som styremedlem for en 

ny valgperiode 
2. Maria Stenklev, NOF Hedmark – har sagt seg villig til å stille til nyvalg som styremedlem for en 

ordinær valgperiode 
 

Begge kandidatene stiller til ordinært valg for en periode på tre år. 
 

3. Anne Sørensen, NOF Buskerud – har sagt seg villig til å stille til suppleringsvalg for avtroppende 
Tine Marie Hagelin for ett år. 

 
Komitéen hadde i 2013 en runde med utvekslinger av synspunkter på hvilke utvalgskriterier som burde 
legges til grunn for komitéens innstilling til kandidater for valg til sentralstyre i NOF. Dette ble supplert for 
2014 og fulgt opp med sentralstyrevedtak av instruks for valgkomitéen. For kandidater 2015 vurderes det 
som følger: 
 
1. Geografisk representasjon til sentralstyret. 

I sittende sentralstyre er en fra NOF Østfold, to fra NOF OA, en fra NOF Hordaland, en fra NOF Sør-
Trøndelag, en fra NOF Oppland og en fra NOF Troms. Geografisk representasjon er rimelig godt 
fordelt. Av disse står en representant fra NOF OA og en fra NOF Østfold på valg. Representanten fra 
Østfold har frasagt seg gjenvalg. Neste år står en fra NOF OA (leder), sammen med representantene fra 
Oppland og Hordaland på valg. 

2. Representasjon av amatører og fagornitologer til sentralstyret 
I vedtektenes § 3.2.3 står at både amatører og fagornitologer bør være representerte i sentralstyret. I 
sittende styre har to biologisk fagbakgrunn (Rune Aae  og Tine Marie Hagelin – begge trer ut av styret) 
mens leder har tilsvarende yrkesfaglig bakgrunn. Det er valgkomitéens syn at minimum på 2 av 7 i 
styret bør ha biologisk fagbakgrunn (gjerne flere). 

3. Generell kompetansebakgrunn 
Kompetansebakgrunn ellers bør være viktig for å kunne komponere et sentralstyre som utfyller 
hverandre på en god måte i forhold til arbeidsoppgaver og organisasjonspolitikk. Dette gjelder samlet 
formalkompetanse, erfaringskompetanse i jobbsammenheng, så vel som fra organisasjoner og andre 
interesse-engasjement. 

4. Intern organisasjonserfaring fra NOF 
Generelt bør det i sentralstyret være god kompetanse på og kjennskap til organisasjonsbygging, behov 
og funksjon internt i NOF, med god kontakt til "grasrota", lagsnivå og avdelingsnivå, og oppdatert 
erfaring fra drift på lokalt og regionalt plan. 

5. Kjønnsfordeling i sentralstyret 
Det har i alle år vært dårlig representasjon av kvinner i vervsposisjoner i NOF. Det har forbedret seg i 
seinere tid, men er fremdeles ikke på normalfordeling, og det må være viktig for foreningen å legge 



vekt på den signalfunksjon som ligger bl.a. i kvinnelig representasjon i sentralstyret. I dag er to av syv 
styremedlemmer kvinner, mens fordelingen bør være 3/4 - 4/3 om 40%-regelen for kjønnskvotering 
skal være målsetting også for NOF. Samtidig er det viktig å se til at kjønnsrepresentasjon ikke blir 
eneste kriterium for å framskaffe kandidater til sentralstyret. 

Dette er vurdert slik i forhold til de aktuelle kandidatene: 

a) For valget 2015 har det ikke latt seg gjøre å finne fram til en balansert, geografisk representasjon etter 
som fem av syv styremedlemmer for kommende år vil være lokalisert til fylkene sentralt på Østlandet.  

b) I sittende styre har to biologisk fagbakgrunn og en naturforvaltingsfaglig yrkesbakgrunn. De med 
fagbiologisk bakgrunn trer ut av styret, mens de to nye kandidatene vil dekke opp dette kriteriet 
(veterinærfaglig og naturforvalting som formalbakgrunn). Det er valgkomitéens oppfatning at NOF 
fremdeles vil være innenfor "bør"-kriteriet for representasjon av amatører og fagfolk i sentralstyret.  

c) Samlet kompetansebakgrunn er vurdert som god og utfyllende for alle kandidatene.  
d) Angående erfaring og engasjement fra regions-/lokalnivået i NOF og god kjennskap til organisasjon og 

kontakt til distriktsnivået, vil kandidatene etter komitéens oppfatning dekke dette på en god måte. 
e) Med to kvinnelige kandidater oppfylles intensjonen for kjønnsvotering i sentralstyret. Kandidatene 

oppfyller på en god måte også andre, viktige kriterier for kandidatur.  
Det har ikke lyktes for valgkomitéen å rekruttere nok kandidater til at årsmøtet kan foreta et reelt valg. 
Dette gjelder både de to styremedlemmene på ordinært valg, og suppleringsvalget. Ut over dette er det 
valgkomitéens vurdering at alle de tre kandidatene er sterke og fullt ut kvalifiserte for oppgaven. Alle 
kandidatene er derfor valgbare. Ut fra en helhetsvurdering i forhold til ovenfor nevnte kriterier, er det 
valgkomitéens overbevisning at de tre aktuelle kandidatene, sammen med sittende styre, men med 
unntak av geografisk fordeling, vil gi den bredde og slagkraft som refererte kriterier og vurderinger tar 
sikte på. Komitéens innstilling til valg til NOFs sentralstyre ved årsmøtet 2015 er derfor: 
 

1. Per Stensland, NOF Oslo og Akershus – gjenvalg for full valgperiode på 3 år 
2. Maria Stenklev, NOF Hedmark – nyvalg for full valgperiode på 3 år 
3. Anne Sørensen, NOF Buskerud – suppleringsvalg for en periode på ett år 

 
Etter vedtektenes § 4 «Valg», pkt. 4.7 skal valgkomitéen velges av årsmøtet. Det er ikke eksplisitt sagt 
hvem som skal innstille til nye kandidater, men etter tidligere praksis oppfatter valgkomitéen det slik 
at sittende valgkomité også har ansvar for å foreslå nye medlemmer. Den aktuelle paragrafen legger 
ikke føringer for kriterier for vurdering av kandidater til valgkomitéen, men med sentralstyrevalg som 
en viktig del av det demokratiske fundament for organisasjonen, er det naturlig at også utnevnelse av 
valgkomité følger hensynet til representativitet og organisasjonskunnskap. Det bør vurderes om det 
kan være hensiktsmessig å nedfelle retningslinjer for forslag til nye medlemmer i valgkomitéen og om 
dette skal være en av sittende komités oppgaver. Det går likevel klart fram av det aktuelle punktet i § 4 
at valgkomitéen ikke parallellføres med andre komitéer og utvalg, som utnevnes av sentralstyret etter 
behov. Det kan være aktuelt å vurdere en klargjøring gjennom vedtektsjustering på neste års årsmøte.  

 
Etter dette foreslår valgkomitéen som nytt medlem etter Jann-Oskar Granheim som går ut: 

(Atle Ivar Olsen, NOF Nordland) 
 
NOFs valgkomité 2015 
Jann-Oskar Granheim 
Alv Ottar Folkestad - leder 
Knut Arne Nygård 
Elisabeth Aarsnes 
 


