Valgkomitéens innstilling til valg ved årsmøtet i 2020
Valgkomitéens funksjon og aktivitet følger etter vedtektenes § 4 «Valg» og av sentralstyrets
«Instruks for valgkomitéen i Norsk Ornitologisk Forening» i vedtak i SST‐28‐14a (20.09.2014).
Valgkomiteen har i tillegg gjennom telefonmøter med medlemmene av det sittende styre og
foreningens generalsekretær, lyttet til og fått oversikt over styrets arbeid og forvaltning av
foreningens formål og strategiske plan.

Valg av sentralstyre
På valg i 2020 er styreleder Michael Fredriksen (NOF avd. Hordaland), samt styremedlemmene
Merete Wiken Dees (NOF avd. Buskerud) og Steinar Eldøy (NOF avd. Rogaland).

Innstilling
Den innledende kartleggingen og kriteriene som er gitt, ble lagt til grunn for arbeidet til
valgkomitéen. I tillegg ønsket vi å legge noe vekt på samarbeidsevner og en positiv innstilling for å
jobbe for at NOF skal være en helhetlig, aktuell og framtidsrettet organisasjon. Med denne
bakgrunnen, har valgkomitéen innstilt kandidater som vi mener er godt kvalifiserte for oppgavene
som NOF står ovenfor i kommende år.
Kandidatene som er innstilt har alle lang erfaring fra organisasjonen og høy kompetanse på ulike
egenskaper som vi har søk. Sammen med resten i det sittende styre gir de styret den bredde og
slagkraft som er nødvendig for å ta den strategiske ledelsen i arbeidet med foreningens muligheter
og utfordringer framover.
Valgkomitéens innstilling til NOFs sentralstyre:
Styreleder:

Michael Fredriksen – gjenvelges for en periode på 2 år.

Styremedlem: Merete Wiken Dees – gjenvelges for en periode på 3 år.
Styremedlem: Thorbjørn Aakre – velges for en periode på 3 år.

Presentasjon av kandidatene
Michael Fredriksen
Michael (f. 1954) er bosatt i Vestland fylke og tilknyttet NOF avd. Hordaland. Han har vært styreleder
i sentralstyret inneværende periode (2018-2020) og har hatt vervet siden 2016, samt sittet som
sentralstyremedlem i NOF i en treårsperiode fra 2013-2016. Fra tidligere har han hatt en lang
periode som leder i NOF avd. Hordaland.

Merete Wiken Dees
Merete (f. 1981) er bosatt i Viken fylke og tilknyttet NOF avd. Buskerud. Hun har vært
sentralstyremedlem i NOF i inneværende treårsperiode (2017-2020) og er også styremedlem i NOF
avd. Buskerud, et verv hun har hatt i flere perioder. Merete har gjennomgående kjennskap til NOF
som organisasjon fra lokallagsnivå, via fylkesavdelingen og i NOF sentralt.

Thorbjørn Aakre
Thorbjørn (f. 1972) er bosatt i Nordland fylke og tilknyttet NOF avd. Nordland. Han er opprinnelig fra
Mosjøen og har bodd i Bodø siden 1996. Han har siden oppveksten vært opptatt av fugl, natur og
friluftsliv. Han er fortsatt aktiv fuglekikker og følger blant annet aktivt med på fugleforekomster,
trusler og endringer knyttet til Saltstraumen og Skjerstadfjorden IBA. Han er i dag en av tre aktive
ringmerkere i Bodø og tilknyttet Salten ringmerkingsgruppe.

Thorbjørn er inne i sin andre periode som styremedlem i NOF Nordland og har opparbeidet seg god
kunnskap om NOF som organisasjon. Som tillitsvalgt i en aktiv fylkesavdeling har han jobbet med
utarbeidelse av en mengde høringssvar, samtidig som han fungert som foreningens kasserer. Han er
spesielt opptatt av at NOF skal fremstå som en seriøs og grundig aktør når det kommer til spørsmål
om ivaretakelse av fuglenes livsmiljø. Han er i tillegg svært opptatt av at barn og unge skal få
kunnskap om fugler og fuglevern.
Av utdanning har Thorbjørn en mastergrad fra Handelshøgskolen i Bodø og arbeider som
seniorrådgiver i økonomiavdelingen ved Nord universitet.

Valg av valgkomité
På valg i 2020 er valgkomitémedlem Peter Sjolte Ranke (NOF avd. Østfold).

Innstilling
Kriteriene gitt i instruksen for valgkomitéen er benyttet så langt de passet, med spesielt fokus på
geografisk representasjon, inngående organisasjonskunnskap og et bredt kontaktnettverk i
organisasjonen. Det er valgkomitéens vurdering at kandidaten utfyller kontaktnettverket i den
sittende valgkomitéen på en god måte og slik gir et godt grunnlag for arbeidet med å finne aktuelle
kandidater til kommende valg.
Valgkomitéens innstilling til NOFs valgkomité:
Valgkomitémedlem:

Per Jan Hagevik – velges for en periode på 4 år

Presentasjon av kandidaten
Per Jan Hagevik
Per Jan (f. 1960) er bosatt i Innlandet fylke og er tilknyttet NOF avd. Hedmark. Jeg kommer
opprinnelig fra Molde, og var medlem i NOF lokallag der i ungdommen. Interessen for fugler har
sittet i ryggraden siden da. Jeg bor nå i Moelv, har samboer, og er far til to døtre. Jeg jobber på IT
Avdelingen i Moelven Industrier ASA. Siden tidlig totusentallet har jeg vært tilknyttet NOF, Hamar
lokallag, der jeg også var leder i en toårs periode. Jeg har hatt en styreperiode som kasserer i
Feltornitologene. De 10 første årene i TOV-e prosjektet, deltok jeg der med 5 ruter, og før dette i
forløperen til TOV-e, Hekkefugltaksering. De 10 siste årene har jeg vært og er gruppeleder i Hamar
Ringmerkingsgruppe. I samme periode medlem i LRSK Hedmark og er med i «tellegruppa» i Åkersvika
(Oppdrag fylkesmannen). Lokalt er jeg Naturlos i Moelvmarkas venner. Temaene har alltid vært
fugler, fortrinnsvis fuglesang og ringmerking ugler.
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Andre forslag på kandidater for valg ved årsmøtet 2020
Ihht vedtektenes § 4.8 for Norsk Ornitologisk Forening følger her, som alternativ til valgkomitéens
innstilling, andre foreslåtte kandidater som stiller til valg.

Valg av sentralstyre
Forslag fra Håkan Billing (NOF avd. Oslo og Akershus):
Styremedlem: Lars Petter Marthinsen – til valg for en periode på 3 år
Forslag fra Jann-Oskar Granheim (NOF avd. Troms):
Styremedlem: Steinar Eldøy – til gjenvalg for en periode på 3 år

Presentasjon av kandidatene
Lars Petter Marthinsen

Lars Petter (f.1983) er bosatt i Oslo og tilknyttet NOF avd. Oslo og Akershus. Han har en mastergrad i
historie fra Universitetet i Oslo (2008) og en bachelorgrad i arkivvitenskap fra Høgskolen i Oslo og
Akershus (2017). Er i ferd med å fullføre Fuglekjennskap for Vest-palearktis ved Nord Universitet
denne våren. Jobber som seniorrådgiver i Seksjon for arkiv og IKT hos Barne- og
familiedepartementet. Kommer fra Skiptvet i Østfold, og har bodd i Oslo siden 2003.
Har vært fugleinteressert siden barndommen, og interessen eksploderte etter et tilfeldig møte med
en nøttekråke i 2015. Ble med i styret i NOF OA i 2018, og har vært sekretær i styret siden 2019. Er i
tillegg ansvarlig for medlemsoppfølgingen i fylkeslaget, og er turleder for flere fugleturer i regi av
NOF OA gjennom året. Har også hatt TOV-e-ruter siden 2018. Bruker ellers mest mulig av fritiden til å
se på eller lytte etter fugl.

Steinar Eldøy
Steinar (f. 1954) er bosatt i Rogaland fylke og tilknyttet NOF avd. Rogaland. Han har vært
sentralstyremedlem i NOF i inneværende treårsperiode (2017-2020) og er styreleder i NOF avd.
Rogaland, ett verv han har hatt i en årrekke. Steinar har bakgrunn som fagornitolog og har erfaring
fra miljøvernarbeid både på ulike nivåer innen offentlig naturforvaltning i Norge og internasjonalt og
fra næringslivet. For tida er han ansatt som fagleder i Rogaland fylkeskommune med ansvar for en
enhet for miljø- og ressursforvaltning.

