
Valgkomitéens innstilling til valg ved årsmøtet i 
BirdLife Norge i 2022 
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). 

 

Valg av sentralstyre 
På valg i 2022 er styreleder Michael Fredriksen (BirdLife Norge avd. Hordaland), styremedlemmene 
Anne Sørensen (BirdLife Norge avd. Buskerud) og Dag Gjerstad (BirdLife Norge avd. Finnmark). 

Innstilling 
Valgkomitéen har gjennom kontakt med lokallag, fylkesavdelinger, sekretariat og det sittende styret 
skaffet seg oversikt over arbeidet i organisasjonen, og styrets arbeid og forvaltning av foreningens 
formål og strategiske plan. Denne kartleggingen og kriteriene i instruksen for valgkomiteen, ble lagt 
til grunn for arbeidet til valgkomitéen. I tillegg har vi vurdert motivasjon, samarbeidsevner og en 
innstilling for å jobbe for at BirdLife Norge skal være en helhetlig, aktuell og framtidsrettet 
organisasjon. Styreleder Michael Fredriksen kom inn som styremedlem i 2013 og har vært styreleder 
i BirdLife Norge siden 2016. Han har ni år sammenhengende i sentralstyret og ønsket ikke å stille til 
gjenvalg for en ny periode i år. De to andre kandidatene som er på valg, har inngående kjennskap til 
BirdLife Norges arbeid og har vært styremedlemmer i flere år (Anne Sørensen siden 2015 og Dag 
Gjerstad siden 2016). På valgkomitéens forespørsel har Anne Sørensen sagt seg villig til stille til valg 
som styreleder. Dag Gjerstad sa seg villig til gjenvalg for en ny periode som styremedlem. 

Valgkomiteen har innstilt valgbare kandidater til alle verv som er på valg i år. Ingen andre kandidater 
er foreslått for valgkomitéen eller sentralstyret. Ihht vedtektenes § 4.8 for BirdLife Norge, følger 
under valgkomiteens innstilling til valg til BirdLife Norges sentralstyre. 

Valgkomitéens innstilling til valg til BirdLife Norges sentralstyre: 

Styreleder: Anne Sørensen – til valg for en periode på 2 år. 

Styremedlem: Lars Petter Marthinsen – til valg for en periode på 3 år. 

Styremedlem: Dag Gjerstad – til gjenvalg for en periode på 3 år. 

Begrunnelse for valgkomitéens forslag 
Alle kandidatene har erfaring og verdifull kompetanse som gjør dem kvalifiserte for å bidra til 
styringen av BirdLife Norge i kommende år. Valgkomitéens forslag til valg er basert på en vurdering 
av kompetansen og bakgrunnen til kandidatene i forhold til behovet og nåværende kompetanse i 
sentralstyret. De to kandidatene som er innstilt som styremedlemmer har bred og dekkende intern 
organisasjonserfaring fra BirdLife Norge, de bidrar til å skape en god geografisk representasjon i 
styret og har en samlet formal‐ og erfaringskompetanse som utfyller og bygger på kompetansen som 
alt finnes i styret. Sammen med det sittende styret gir de foreslåtte kandidatene styret den bredde 
og slagkraft som trengs i den strategiske ledelsen av foreningen framover. Anne Sørensen har 
gjennom sitt verv som styremedlem i BirdLife og tillitsverv i andre deler av organisasjonen en 
grundig forståelse av organisasjonens rolle i samfunnet, organisasjonskulturen og arbeidsoppgavene 
som BirdLife Norge står ovenfor. Hun har også vært med på flere krevende prosesser den tiden hun 
har sittet i sentralstyret, har hatt verv innen politikken og har utmerket seg positivt som en 
strukturert, diplomatisk og tydelig person. Utdanning og arbeidserfaring innen både naturforvaltning 



og bedriftsøkonomi gjør at Anne har en samlet formal‐ og erfaringskompetanse som står meget godt 
til de arbeidsoppgaver og utfordringer som sentralstyret skal håndtere. 

Presentasjon av kandidatene 
Anne Sørensen 
Anne (f. 1967) er bosatt i Vikersund i Modum kommune og er tilknyttet Birdlife avd. Buskerud og 
Øvre Eiker lokallag. Hun har vært medlem av BirdLife siden 2006 og har hatt verv som kasserer og 
revisor i lokallag og fylkesavdelingen, og leder i sistnevnte. Hun har også vært styreleder i Natur og 
Fritid AS, og er nå styremedlem. Sentralt i BirdLife har hun vært styremedlem siden 2015 og nestleder 
det siste året. 

Anne har en bachelorgrad i biologi (økologi- og evolusjonsbiologi) og en mastergrad i 
naturforvaltning (vilt- og fiskforvaltning) fra Ås (2012). Bedriftsøkonomisk utdanning ved BI og har 
jobbet innen økonomi, regnskap og ledelse blant annet i Sabima og Bjørneparken rovdyrsenter. Har 
også felterfaring gjennom "Fiskeørnprosjektet 2007-2011" som var en bestandskartlegging av 
fiskeørn i Buskerud (NOF avd.Buskerud og Naturvernforbundet i Buskerud). I perioden 2015-2019 satt 
Anne i kommunestyret, formannskapet og som medlem av teknisk utvalg i Nedre Eiker kommune. 
Hun er også meddommer i Eiker, Modum og Sigdal Tingrett. 

Lars Petter Marthinsen 
Lars Petter (f. 1983) er bosatt i Oslo fylke og tilknyttet BirdLife Norge avd. Oslo og Akershus (BirdLife 
OA). Han har en mastergrad i historie fra Universitetet i Oslo (2008) og en bachelorgrad i 
arkivvitenskap fra Høgskolen i Oslo og Akershus (2017). Har også fullført Fuglekjennskap for både 
Norge og Vest-Palearktis. 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. 

Lars Petter har vært fugleinteressert siden barndommen, og interessen eksploderte etter et tilfeldig 
møte med en nøttekråke i 2015. Ble med i styret i BirdLife 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 BirdLife OA gjennom året. Har også hatt TOV-e-ruter siden 2018, og har deltatt på 
ringmerkingskurs på Lista. Er ellers opptatt av naturvern generelt og fuglevern spesielt, og er opptatt 
av at BirdLife Norge fremstår ryddige og saklige i debatter omkring disse temaene, særlig der 
konfliktnivået kan være høyt. Mesteparten av fritiden planlegges rundt fuglekikking, med en særlig 
interesse for fuglesang og -lyd. 

Dag Gjerstad 
Dag (f. 1956) er bosatt i Sørstraumen i Finnmark fylke og er tilknyttet BirdLife Norge avd. Finnmark 
hvor han er styremedlem og BirdLife Norge avd. Troms hvor han sitter i valgkomiteen. Han har vært 
styremedlem i sentralstyret i BirdLife Norge i to perioder siden 2016. Dag er utdannet fiskeriteknolog 
ved Universitetet i Tromsø og har siden 1981 arbeidet i utlandet. Arbeidet har fokus på det sørlige 
Afrika og Mellom-Amerika med fiskerirelaterte problemstillinger i kyststatene fra Namibia til 
Mozambique, samt i Nicaragua. 

Dag har vært medlem av BirdLife Norge siden 1967, har hatt Folkeregisteradresse i Troms og 
Finnmark siden 1975 og arbeidet for BirdLife Norge avd. Finnmark siden omorganiseringen i 2013. Vi 
lar Dag få ordet selv: «Siden jeg er en tilårskommen gubbe, som ikke driver med fotografering eller 
ringmerking, samt at avkommet er selvgående og kona har egen jobb, bruker jeg litt tid på bladet 
vårt Lappmeisen, som jeg ser noen av dere som leser dette også abonnerer på. Samt at jeg er i en 
gruppe på flere som arbeider jevnt og trutt med å gjøre BirdLife avd. Finnmark mer robust for 
fremtiden. Ekstratid utover dette går til å forstå adferd og trekkstrategier blant våre nordlige 



fuglearter, ved siden av å tilrettelegge for besøk på stasjonen vår på Slettnes i Gamvik kommune, et 
tilbud vi har for alle BirdLife Norges medlemmer.» 

Valg av valgkomité 
På valg i 2022 er valgkomitémedlem Elisabeth Storstein Årsnes (BirdLife Norge avd. Rogaland). 

Innstilling 
Kriteriene gitt i instruksen for valgkomitéen er benyttet så langt de passet, med vekt på geografisk 
representasjon, organisasjonskunnskap og kontaktnettverk i organisasjonen. Elisabeth Storstein 
Årsnes har sittet i valgkomitéen siden 2014 og ønsket ikke å stille til gjenvalg i år. Det er to 
kandidater til valg i år. En av kandidatene står oppført til et suppleringsvalg og går inn i den 
gjenværende perioden i vervet til Petter Robert Osbak. Petter trer ut av vervet av helsemessige 
årsaker. Det er valgkomitéens vurdering at de nye kandidatene som er innstilt til valgkomitéen 
utfyller kontaktnettverket til 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 valg til BirdLife Norges valgkomité: 

Valgkomitémedlem: Jonas Langbråten – velges for en periode på 4 år 

Valgkomitémedlem: Tor Skjetne – velges for en periode på 3 år* 

* Suppleringsvalg for Petter Robert Osbak. 

Presentasjon av kandidatene 
Jonas Langbråten 
Jonas (f. 1985) er bosatt på Lista i Farsund, Agder, men har sine røtter i (gamle) Hedmark og er 
fortsatt tilknyttet BirdLife avd. Hedmark. Han har studert Medier og kommunikasjon og arbeidet som 
lærer i Kongsvinger kommune før han i 2013 flyttet til Lista hvor han nå arbeider som naturveileder 
på Besøkssenter våtmark Lista og som salgskonsulent på Natur og Fritid AS. Jonas har tatt eksamen i 
fuglekjennskap både for Norge og VP, og er også fotograf og guide på frilansbasis. 

Han har hatt styreverv i flere år både i BirdLife Hedmark og i Feltornitologene. I tillegg har han 
deltatt i flere fugletakseringsprosjekter, vært involvert i LRSK Hedmark og vært redaktør i 
lokaltidsskriftet Kornkråka. I 2011 startet han Facebook-gruppa Hedmarksfugl, som han fortsatt 
administrerer. 

Fugleinteressen har han hatt siden han startet på skolen, og er temmelig altoppslukende. Foruten 
fuglekikking i kjente og kjære områder på Lista og i skogene på Østlandet, trives han spesielt godt i 
Øst-Finnmark. Han er også reiseglad, og har vært på flere fugleturer utenfor Europa i Costa Rica og 
Peru samt i Sørøst-Asia. Ringmerking og kunnskapen vi får gjennom den utgjør også en betydelig del 
av fugleinteressen. 

Tor Skjetne 
Tor (f. 1953) er bosatt i Nittedal kommune, Viken fylke og er tilknyttet BirdLife avd. Oslo og Akershus. 
Han er utdannet tannlege, spesialist i oral protetikk. Han er født i Hommelvik i Trøndelag og fikk 
«Fuglene i farger» i 1960, det ble starten på en øyeblikkelig og livsvarig fascinasjon for fugler. Han 
var med å starte Hommelvik feltbiologiske ungdomsforening i 1965. Siden 1980 har Tor bodd i 
Nittedal. 

Tor har vært styremedlem i BirdLife Norge avd. Oslo og Akershus i perioden 2012-2015 og var med 
når BirdLife Norge Nittedal lokallag ble opprettet i 2018. Der har Tor vært leder siden starten. Vern 



av biologisk mangfold og arealer opptar han mer enn ren kryssing. Han har siden 2016 koordinert et 
prosjekt med kartlegging av hønsehauk i Nittedal kommune. Prosjektet har gradvis blitt utvidet til å 
omfatte alle arter rovfugler i kommunen. BirdLife Nittedal har også kartlagt hekkende sanglerke og 
vipe i kommunen. Vipeprosjektet vil fortsette i flere år framover. BirdLife Nittedal fikk kommunens 
miljøpris for 2021. 

 

10.03.2022 
BirdLife Norges valgkomité 

 

Thomas Kvalnes (leder)       Elisabeth Storstein Årsnes 

 

Per Jan Hagevik        Petter Robert Osbak 
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