
Begrunnelse for valgkomiteens innstilling til styret 2021 

 

Det har vært en spesiell periode å være valgkomitè i Amnesty fram til landsmøtet 2021. Fra 2020 skulle 

landsmøtene arrangeres årlig i stedet for annethvert år. På grunn av korona-pandemien ble landsmøtet i 

2020 forskjøvet fra april til høsten. Dermed har det bare gått 6 måneder siden sist vi hadde valg til 

styremedlemmer.  

Valgkomiteen har derfor arbeidet ut fra en hypotese om at kontinuitet er å foretrekke, så lenge styrets 

samlede erfaring og kompetanse er solid nok. Vi har heldigvis møtt svært positiv respons fra sittende 

styremedlemmer når vi har spurt om de ønsker gjenvalg.  

Styret må besitte kompetanse og erfaring fra en rekke områder. Ingen enkeltpersoner kan dekke alle 

områder. Sentrale felt er menneskerettighetskunnskap, økonomi og ledelse, organisasjonserfaring, 

digitalisering og ikke minst Amnesty-erfaring og kunnskap om organisasjonen.  

I år er tre faste styreplasser på valg. Vi velger å innstille Selma Ahmetagic og Tor Kåpvik som allerede er 

faste styremedlemmer. Så innstiller vi Juni Emilie Baardvik til den tredje faste plassen. Juni ble valgt som 

vararepresentant på siste landsmøte. Samlet sett vil disse tre bidra til at styret har erfaring fra og 

engasjement for Amnesty sin organisasjon både nasjonalt og internasjonalt, ledelse, økonomi og 

digitalisering.  

Arne Wilhelm Theodorsen og Victor Matre innstilles til gjenvalg som henholdsvis første og andre vara. De 

to bidrar også med betydelig kompetanse fra organisasjonsarbeid i og utenfor Amnesty, IT og jus.  

Som tredje vara innstiller valgkomiteen Henriette Nielsen. Henriette har faglig og organisatorisk 

kompetanse innenfor funksjonshemmedes menneskerettigheter og minoriteters rettigheter. Dette er 

områder som øker i betydning, og vi mener det er positivt at styret får tilgang til slik kompetanse.  

Gabriel Qvigstad innstilles som fjerde vara. Han er bl.a. sivilingeniør og kan tilføre styret erfaring med 

organisering og finansiering av store prosjekter. Han er gründer og har drevet mye med rådgivning og 

formidling på flere områder.  


