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INNSTILLING TIL AMNESTY I NORGES STYRE 2020-2022 FRA VALGKOMITÉEN 

 

Innstillingen til Amnesty i Norges styre 2020-2022 fra valgkomitéen: 

• Thea Schjødt, leder 

• Thomas Øvestad, nestleder 

• Kjell Johnsen, styremedlem 

• Anette Bonnevie Wollebæk, styremedlem 

• Maryam Iqbal Tahir, styremedlem 

• Arne Wilhelm Theodorsen, 1. vara 

• Viktor Matre, 2. vara 

• Kari Bjørke, 3. vara 

• Gabriel Qvigstad, 4. vara 

De resterende styremedlemmene som ikke er på valg, er: 

• Siri Gloppen 

• Tor Kåpvik 

• Selma Ahmetagic 

Presentasjon av styrekandidatene:  

Navn: Thea Schjødt     

Fødselsdato: 29.10.1984 

Telefon: 980 37 389 

E-post: thea.schjodt@gmail.com 

Hjemsted: Oslo 

Utdanning: Master i internasjonal politikk/statsvitenskap 

Stilling: Revisjonsrådgiver i Kommunerevisjonen, Oslo kommune  

Innstilt som: Styreleder 

 

1. Relevant erfaring fra arbeid: Med arbeidserfaring fra Justis- og beredskapsdepartementet, 

konsulentfirmaet Deloitte og nå som revisjonsrådgiver i Kommunerevisjonen i Oslo kommune har jeg 

variert erfaring fra både privat og offentlig sektor. Det tenker jeg kan være en styrke med tanke på å se 

saker fra flere sider. Jeg har jobbet med politikk, utredning, evaluering og gjennomføring av endringer 

på flere områder, inkludert justis-, sosial- og barnevernsfeltet, som også er relevante områder i en 

menneskerettslig sammenheng.    

 

2. Relevant erfaring fra tillitsverv og aktivisme: Jeg var så heldig å bli valgt inn som nestleder i 

styret i Amnesty for fire år siden. Det har vært et godt og nært samarbeid med nåværende styreleder 

Kjetil, der jeg har fått ta del i en spennende utvikling i Amnesty. Jeg ledet medlemsdemokratiprosjektet 

fra styrets side, et prosjekt som la grunnlaget for beslutningene som ble tatt på forrige landsmøte, om 

årlige landsmøter og bedre koordinering mellom styringsstrukturen nasjonalt og internasjonalt. 

Som delegat til Global Assembly, det internasjonale landsmøtet, har jeg lært den globale strukturen 

bedre å kjenne. Det har vært fint å se at Norge er et lite land i verden, men at vi blir lyttet til og kan 

påvirke. Jeg er også med i referansegruppen for et pågående prosjekt som handler om å styrke 

aktivismen i regionene i Amnesty Norge, det er så viktig! Jeg har vært aktivist i Amnesty siden jeg gikk 

på skolen, og stått på stand, holdt foredrag og vært med på aksjoner og med det tatt del i det aller 

viktigste denne organisasjonen gjør. 

 

3. Annen erfaring og kunnskap som kan være relevant for styrevervet (se valgkomiteens 

behovsanalyse vedlagt innkallingen til landsmøtet – ta eventuelt kontakt for å få den tilsendt): 
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Jeg har i forbindelse med jobb erfaring med strategiarbeid og jeg har tatt del i prosessen som så langt 

har vært knyttet til utvikling av ny global strategi for Amnesty. Det er svært viktige veivalg vi står 

overfor, og der Norge har en viktig rolle å spille for at vi skal klare å prioritere de riktige sakene (og 

klare å prioritere i det hele tatt!). Det er en fordel allerede å være godt inne i denne prosessen.   

Som statsviter med bakgrunn fra arbeid i et departement, og også med erfaring fra verv i et politisk 

parti, er jeg opptatt av politikk, og har forståelse for det politiske systemet. Jeg er også opptatt av at 

Amnesty er en partipolitisk nøytral aktør, der det er menneskerettighetene og ikke andre ideologier 

som styrer oss. Det er fra dette ståstedet vi best kan påvirke.  

Ellers har jeg sagt litt om aktivisme i hele landet i punktet over. Det er innmari viktig at vi har en 

levende organisasjon i flere deler av landet, og jeg er opptatt av at vi sammen skal komme frem til 

gode tiltak for å få det til bedre enn i dag.  

4. Hva vil du bidra med som styremedlem? 

Jeg ønsker at Amnesty skal være en åpen og inkluderende organisasjon. Det innebærer blant annet at 

jeg ønsker å involvere medlemmer mer i de store debattene som pågår i Amnesty internasjonalt. Det 

innebærer også at jeg vil jobbe for en mangfoldig organisasjon.  

Ellers vil jeg bidra som best jeg kan til god styring og kontroll, og gode rammebetingelser for at 

sekretariatet skal kunne trives og gjøre en god jobb.   

 

5. Er det saker du syns det vil være særlig viktig å arbeide med som styremedlem? 

Jeg er opptatt av å holde fast ved det jeg opplever er noe av Amnestys kjerne. Vi skal fornye oss, 

utnytte muligheter og vokse, men vi skal alltid være etterrettelige. Troverdighet er en sterkere aksje en 

noen gang.  

Ytringsfrihet og ikke-diskriminering er klassiske menneskerettighetstema, men som har fått aktualitet 

på nye måter. Jeg mener dette bør være utgangspunktet for Amnestys aktivitet i kommende periode. 

For eksempel er jeg opptatt av menneskerettigheter og teknologi, og hvordan teknologi både kan 

være en styrke for og en trussel mot ytringsfrihet og ikke-diskriminering. 

 

Navn: Thomas Øvestad   

Fødselsdato: 02.01.1992 

E-post: tc.ovestad@gmail.com 

Hjemsted: Sandnes 

Utdanning: Sivilingeniør i fysikk og matematikk, NTNU 

Stilling: Geofysiker i Norske Shell 

Innstilt som: Styrets nestleder 

 

1.Relevant erfaring fra arbeid:  

Erfaring med digitaliseringsarbeid og innblikk i de underliggende strategiprosessene. Erfaring med 

investeringsbeslutninger og beslutningsprosesser. Gjennom jobben min ser jeg hvor seriøst 

energiselskap tar innspill fra organisasjoner som Amnesty. 

2. Relevant erfaring fra tillitsverv og aktivisme: 

Jeg er nå på slutten av min tredje periode som varamedlem i Amnesty Norges styre. Det har gitt både 

innsikt i organisasjonen og motivasjon til en ny periode i styret. I den siste perioden har jeg vært en del 

av en arbeidsgruppe for organisasjonsutvikling nedsatt av styret med arbeidstittel ‘Amnesty for alle – 

overalt!’ som har fremmet flere forslag til videre styrking av organisasjonen. Tidligere har jeg sittet i 

styret til European Youth Parliament Norway Alumni Association i to år hvor organisasjonsutvikling 

også var et viktig fokusområde. I min studietid var jeg medlem av Amnestys studentnettverk i 

mailto:tc.ovestad@gmail.com
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Trondheim i to år og fikk gleden av å lede det i ett av dem. I den forbindelse deltok jeg også i 

Amnestys studentråd. I løpet av tiden i studentnettverket prøvde vi å fornye oss ved å utforske nye 

måter å gjennomføre kampanjer og arrangement. Dette førte blant annet til at vi arrangerte 

Trondheims første menneskerettighetsuke i 2012. 

3. Annen erfaring og kunnskap som kan være relevant for styrevervet: 

Har tre års erfaring med IT-oppstarter. Har en stor interesse for teknologiske trender og hvordan 

digitale nyvinninger kan forbedre og erstatte dagens løsninger. 

4. Hva vil du bidra med som styremedlem? 

Etter tre perioder i Amnesty Norges styre har jeg lært mye om organisasjonen og vært med på en 

fantastisk reise med vekst i aktivitet, medlemmer, inntekter og nyvinning. Fremover vil jeg fortsette å 

være en stemme for regionene, for klok forvaltning av våre medlemmers økonomiske bidrag og for 

kontinuerlig forbedring som gjør at vi fortsetter å henge med i tiden. 

5. Er det saker du syns det vil være særlig viktig å arbeide med som styremedlem? 

- Organisasjonsutvikling. Jeg mener det er viktig at Amnesty Norge fortsetter arbeidet med å styrke 

regionene. 

- Bistå den internasjonale bevegelsen i en krevende tid. Amnesty Norge har ila. de siste årene 

vokst mye, noe som har bidratt til at vi har blitt en viktigere støttespiller til det internasjonale 

sekretariatet og kan bidra med mer midler som går til bekjemping og avdekking av 

menneskerettighetsbrudd globalt. I samme periode har flere andre seksjoner i bevegelsen hatt 

økonomiske utfordringer, noe som følgelig har påvirket inntektsgrunnlaget til det internasjonale 

sekretariatet som har måttet nedbemanne for å få budsjettene i balanse. Jeg mener Amnesty Norge 

som er i en god økonomisk situasjon har et ansvar å fortsette å støtte den internasjonale bevegelsen 

ved videreført trygg økonomisk styring og vekst. 

- Teknologi. I dag utvikler teknologi seg i et svimlende tempo og jeg mener det er viktig at styret gjør 

sitt for at organisasjonen holder tritt med utviklingen. Eksempelvis ser vi en trend der vi når flere på 

digitale flater og at flere menneskerettslige spørsmål knyttet til bruken av stordata og kunstig 

intelligens kommer på dagsorden. 

 

Navn: Kjell Graver Johnsen   

Fødselsdato: 290858 

Telefon: +47 901 313 01 

E-post: kj@crossroads.as 

Hjemsted: Oslo 

Utdanning: Can.liz.pol Universität Freiburg, Sveits(siviløkonom) 

Stilling: Partner Crossroads Norge AS  

Innstilt som: Styremedlem 

 

1.Relevant erfaring fra arbeid: 

Toppledererfaring fra nasjonale og internasjonale selskaper, konsernsjef i et av Norges største 

mediekonsern.  Betydelig styreerfaring fra Norge og internasjonalt(Europa). 

2. Relevant erfaring fra tillitsverv og aktivisme: 

Tillitsverv i idrettsklubber på bredde- og toppidrettsnivå. 

 

3. Annen erfaring og kunnskap som kan være relevant for styrevervet (se valgkomiteens 

behovsanalyse vedlagt innkallingen til landsmøtet – ta eventuelt kontakt for å få den tilsendt): 
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Kunnskap, erfaring og interesse for internasjonalt arbeid, kulturforståelse.  Erfaring fra internasjonal 

rapportering - britisk eierskap av virksomhet jeg har hatt ansvaret for. 

4. Hva vil du bidra med som styremedlem? 

God teoretisk og praktisk ballast innen forretningsdrift og -utvikling både fra operativ virksomhet og 

styrenivå.  Godt trent i å se sammenhenger og helhet. 

5. Er det saker du syns det vil være særlig viktig å arbeide med som styremedlem? 

Med min bakgrunn vil det for meg være viktig å bidra til profesjonelt styrearbeid, være en 

ressursperson i styret på økonomiforståelse og være en diskusjonspartner for administrasjonen innen 

disse områdene når det er ønskelig. 

 

Navn: Anette Bonnevie Wollebæk   

Fødselsdato: 19.10.71 

Telefon: 97 67 08 82 

E-post: anettebw71@gmail.com 

Hjemsted: Ålesund 

Utdanning: Cand.mag. fra Universitetet i Oslo + Master i ledelse fra NTNU 

Stilling: Vice President, kommunikasjon og samfunnskontakt i Kongsberg Maritime 

Innstilt som: Styremedlem 

 

1. Relevant erfaring fra arbeid: 

Jeg er kommunikasjonsarbeider med bred erfaring fra organisasjonsutvikling og endringsledelse i 

internasjonal virksomhet. Til daglig jobber jeg i maritim næring og har kollegaer, kunder og 

leverandører i alle verdenshjørner – og er vant til å håndtere alt det bringer med seg av gleder og 

utfordringer lokalt og globalt. 

 

2. Relevant erfaring fra tillitsverv og aktivisme: 

Medlem av Amnesty siden tenårene. Har vært engasjert i ulike typer annet frivillig arbeid siden 

ungdommen, fra studentforeninger til faglige fellesskap, ofte i en styrerolle. Har også styreerfaring fra 

næringsliv, særlig fra virksomheter der samfunnskontakt og dialog med politikere er sentralt. Er i dag 

styremedlem i Maritimt Forum Nordvest og Istad AS.  

 

3. Annen erfaring og kunnskap som kan være relevant for styrevervet (se valgkomiteens 

behovsanalyse vedlagt innkallingen til landsmøtet – ta eventuelt kontakt for å få den tilsendt): 

Faget mitt er kommunikasjon og organisasjon, og jeg vil nok være opptatt av å følge med på 

samspillet mellom administrasjonen og det viktige frivillige arbeidet i regionene, samt mellom oss i 

Norge og det internasjonale Amnesty-nettverket. 

 

4. Hva vil du bidra med som styremedlem? 

Jeg er opptatt av styrets rolle som tilrettelegger for at Amnesty i Norge skal være en økonomisk 

levedyktig og veldrevet organisasjon, og at vi skal ta vare på det ansvaret det er å være del av en 

internasjonal bevegelse med et av verdens viktigste formål. Styret skal ha overblikk og det vil jeg 

søke. 

 

5. Er det saker du syns det vil være særlig viktig å arbeide med som styremedlem? 
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Amnesty er menneskerettighetenes globale vaktbikkje – det viktigste styret kan gjøre er å sørge for at 

vi har en organisasjon som gjør at vi er i stand til å fortsette med det.  

Hvis jeg blir bedt om å velge noen av de 30 artiklene som utgjør FNs menneskerettigheter så er det 

nesten umulig, det er så mange graverende brudd på dem i verden. En viktig jobb er kunnskapsdeling 

og rekruttering av nye medlemmer – gjennom å formidle hvor viktige og altfor aktuelle 

menneskerettighetene er å kjempe for.  

 

Navn: Maryam Iqbal Tahir   

Fødselsdato: 17.10.85 

Telefon: 46462598 

E-post: maryam.tahir@hotmail.com 

Hjemsted: Oslo 

Utdanning: Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, bachelor i journalistikk fra 

OsloMet og master i retorikk og språklig kommunikasjon fra Universitetet i Oslo 

Stilling: Kommunikasjonsrådgiver og sosiale medier-ansvarlig i Norsk olje og gass 

Innstilt som: Styremedlem 

 

1. Relevant erfaring fra arbeid: 

Jeg har jobbet syv år i Forsvarsdepartementet, seks år som juridisk rådgiver og ett år som 

kommunikasjonsansvarlig for Kampflyprogrammet. 

 

2. Relevant erfaring fra tillitsverv og aktivisme: 

Jeg har vært leder for Akademikerne i Forsvarsdepartementet, jobbet frivillig for Røde Kors i mange år 

og vært aktiv i Amnesty Juridisk Studentnettverk under studietiden. Under studietiden jobbet jeg også 

som saksbehandler i Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK), og har erfaring med å jobbe rettspolitisk. 

 

3. Annen erfaring og kunnskap som kan være relevant for styrevervet (se valgkomiteens 

behovsanalyse vedlagt innkallingen til landsmøtet – ta eventuelt kontakt for å få den tilsendt): 

Jeg har erfaring fra næringslivet gjennom min nåværende jobb i Norsk olje og gass. Jeg kjenner godt 

til aktivistleddet gjennom selv å ha vært aktiv i Amnesty Juridisk Studentnettverk. Jeg er medlem av 

Juristforbundets inkluderings- og mangfoldsutvalg der vi jobber for å hindre diskriminering i 

arbeidslivet. 

 

4. Hva vil du bidra med som styremedlem? 

Jeg kan bidra med juridisk kompetanse og mange års erfaring fra frivillig arbeid. Jeg har også 

kommunikasjonserfaring og er opptatt av hvordan organisasjonen skal jobbe strategisk for å nå ut med 

sine budskap og få gjennomslagskraft. Jeg er opptatt av at Amnesty skal være en relevant 

organisasjon og viktig stemme i diskusjoner om menneskerettigheter. Det er viktig at medlemmene blir 

godt ivaretatt og kjenner seg igjen i organisasjonen. 

 

5. Er det saker du syns det vil være særlig viktig å arbeide med som styremedlem? 

Jeg er opptatt av ytringsfrihet, likestilling og LHBT-personers rettigheter. Samtidig er det viktig at 

Amnesty jobber bredt. 
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Navn: Arne-Wilhelm Theodorsen 

Fødselsdato: 11. mai 1950 

Telefon: 90576624 

E-post: arnewilhelm@online.no 

Hjemsted: Tromsø 

Utdanning: cand. real i informatikk 

Stilling: Pensjonist 

Innstilt som: 1. vara 

 

1. Relevant erfaring fra arbeid: 

• Div. arbeid som programmerer, systemutvikler o.l  

• Teknisk leder for en systemutviklingsbedrift (Spacetec as. ) innen romvirksomhet 

• Adm. dir. forskningsbedrift/forskningsinstitutt (NORUT IT) 

• Sjølstendig næringsdrivende (konsulentvirksomhet, utviklingsprosesser og strategiutvikling) 

• Leder av INTRO - fond for utvikling av kulturnæringsliv i Tromsø (autonomt, men 

organisatorisk underlagt Tromsø kommune) 

• Div. styreverv (både offentlige, private og organisasjoner) 

 

2. Relevant erfaring fra tillitsverv og aktivisme: 

• Frivillig ved AI Region Nord 

• Politisk engasjert (MDG – både i lokalstyre og som vararep til kommunestyre. Tidligere 

medlem av Venstre m/tilsvarende verv) 

• Styreleder Troms Turlag (lokalavd DNT) 

• Landsstyremedlem DNT. Ledet også valgkomiteen i en meget krevende og utfordrende 

valgprosess.  

• Engasjert i flerkulturelt arbeid i Tromsø 

 

3. Annen erfaring og kunnskap som kan være relevant for styrevervet (se valgkomiteens 

behovsanalyse vedlagt innkallingen til landsmøtet – ta eventuelt kontakt for å få den tilsendt): 

• Har skrevet og utgitt bok på sjølpubliseringsforlag (1000 ex; er utsolgt nå) 

• Er sterkt samfunnsinteressert og deltar aktivt i den offentlige debatt i lokale/regionale media 

• Har ingen økonomiutdannelse, men har en bemerkelsesverdig evne til å lese regnskap og 

budsjetter samt stille relevante spørsmål uten å gå ned i detaljer. 

• God formulerings- og kommunikasjonsevner, både som skribent, som foredragsholder og i 

direkte samtaler med folk 
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• Har godt humør og er ikke redd for å stikke meg fram.  

• Har et stort nettverk, spesielt lokalt, men er ikke uten kontakter nasjonalt heller .  

• Er nordnorsk.  

 

4. Hva vil du bidra med som styremedlem? 

• Når jeg får et verv som dette er jeg først og fremst representant for AI og ikke for noen 

særinteresser. Vil derfor hele tida ha AIs overordnede perspektiv som førende. Vil likevel ha 

regionalt perspektiv 

• Strategiske vurderinger 

• Arbeide aktivt også mellom styremøtene 

• Kommunisere utad, drive nettverksarbeid 

 

5. Er det saker du syns det vil være særlig viktig å arbeide med som styremedlem? 

(Altså i tillegg til styreoppgaver som strategiutvikling, organisasjonsutvikling og 

kontrollfunksjon): 

• Vårt forhold til urfolk i en menneskerettighetssammenheng 

• Vårt forhold til den store naboen i øst (Russland) 

• Folk-til-folk samarbeid 

• En god organisasjon i og for hele landet 

 

Navn: Viktor Johannes Matre 

Fødselsdato: 31.05.1991 

Telefon: 98 069 069 

E-post: viktormatre@gmail.com 

Hjemsted: Bergen 

Utdanning: Mastergrad i rettsvitenskap 

Stilling: Dommerfullmektig 

Innstilt som: 2. vara 

 

1. Relevant erfaring fra arbeid: 

Varastyremedlem i Amnesty Norge siden 2016 til d.d. 

Assisterende styresekretær i et internasjonalt selskap og erfaring fra advokatfirma. 

 
2. Relevant erfaring fra tillitsverv og aktivisme: 

Leder i Amnesty Norge sitt studentråd (2015) 

Leder i Amnesty Student Bergen sin gruppe ved juridisk fakultet, UIB (2014) 

Medlem i ad hoc internasjonal studentgruppe som jobbet med å få løslatt studenter i Myanmar som 
satt fengslet for å ha deltatt i fredelige demonstrasjoner (2016) 
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Medlem i Amnesty Norge sin gruppe for frivillige jurister, særlig bistand med høringsuttalelser 

 
3. Annen erfaring og kunnskap som kan være relevant for styrevervet (se valgkomiteens 
behovsanalyse vedlagt innkallingen til landsmøtet – ta eventuelt kontakt for å få den tilsendt): 

Kunnskap om menneskerettighetspolitikk gjennom kurs i menneskerettigheter ved flere universitet i 
inn- og utland, god kjennskap til det frivillige arbeidet i seksjonene, vant til engelsk som arbeidsspråk. 

 
4. Hva vil du bidra med som styremedlem? 

Konstruktive innspill basert på erfaring og kunnskap som redegjort for i punkt 3.  

 

5. Er det saker du syns det vil være særlig viktig å arbeide med som styremedlem? 

Arbeid for ny menneskerettighetslov for næringslivet.  

 

Navn: Kari Bjørke 

Fødselsdato:  20.5.1961 

Telefon: 97707962 

E-post: karibjorke@hotmail.com 

Hjemsted: OSlo 

Utdanning: jurist 

Stilling: fagdirektør, Kunnskapsdepartementet 

Innstilt som: 3. vara 

 

1.Relevant erfaring fra arbeid: 

Eg har arbeidd lenge i offentleg sektor, i tillegg til ein periode i ein nyetablert interesseorganisasjon for 

kommunar. Eg kjenner godt til offentleg sektor og samfunnsliv, påverknadsarbeid mv.  

 

2. Relevant erfaring fra tillitsverv og aktivisme: 

Lang erfaring frå ei rekke verv i ungdomsorganisasjonar, interesseorganisasjonar, både i drifts- og 

oppbyggingsarbeid. Eg har vore med på å etablera og driva ei stifting som driv bistandsarbeid i 

Malawi. Eg har vore (og er) styremedlem-leiar i ulike kultur-/næringsverksemder. Stikkord i arbeidet er 

m.a. organisjon og struktur, strategi, økonomi (styring, inntektsskapande tiltak mv). Eg har brei erfaring 

frå (og ei grunnleggjande tru på) frivillig arbeid og medlemsdrivne organisasjonar. Erfaring frå 

næringslivet er viktig for å sikra profesjonalitet i styrearbeid, som må vera til stades også i 

medlemsorganisasjonar.  

I Amnesty har eg vore medlem og SMS-/brevaktivist i mange år.  

 

3. Annen erfaring og kunnskap som kan være relevant for styrevervet (se valgkomiteens 

behovsanalyse vedlagt innkallingen til landsmøtet – ta eventuelt kontakt for å få den tilsendt): 

Eg har arbeidd ein del med internasjonale spørsmål, og har mellom anna arbeidd i EU-kommisjonen i 

Brussel  (som norsk nasjonal ekspert) i vel to år.  

 

4. Hva vil du bidra med som styremedlem? 

Eg vil gjerne vera med å sikra at Amnesty framover er ein veldriven medlemsorganisasjon med den 

nødvendige profesjonaliteten, særleg i styringsstruktur, strategi og økonomi. 
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5. Er det saker du syns det vil være særlig viktig å arbeide med som styremedlem? 
Eg er open for å jobba med det som Amnesty og styret har behov for! 

 

Navn: Gabriel Qvigstad   

Fødselsdato: 11.08.1991 

Telefon: 93429791 

E-post: gabriel.qvigstad@gmail.com  

Hjemsted: Oslo 

Utdanning: Sivilingeniør i bygg- og miljøteknikk, 

spesialisering i prosjektledelse innen samfunnsutvikling 

Stilling: Gründer i oppstartsbedrift 

Innstilt som: 4. vara 

 

1. Relevant erfaring fra arbeid: 

Erfaring med mediehåndtering og kommunikasjon. Har gjennom ulike roller, som ansatt, 

privatperson, frivillig og styreleder, jobbet strategisk med media på både lokalt og nasjonalt nivå. 

Omfattende deltakelse i politiske prosesser, og utstrakt lobbyarbeid, i forbindelse med en rekke 

ulike prosjekter. 

Erfaring med strategiarbeid, analyse og målstyrt planlegging. Tidligere ansatt i SIT 

(Studentsamskipnaden i Trondheim), med ansvar for å skrive en utredning om studentvelferd og 

frivillighet, som grunnlag for videre strategiarbeid. 

 

2. Relevant erfaring fra tillitsverv og aktivisme: 

Mangfoldig erfaring fra frivillighet, organisasjons- og styrearbeid. Har sittet som leder ved styret 

til Studentersamfundet i Trondhjem. Dette innebar politisk og representativt arbeid for en organisasjon 

med over 12 000 medlemmer og rundt 2500 frivillige. 

 

Aktivt Amnesty-medlem siden våren 2018. Har deltatt på ulike arrangementer, markeringer og 

landsmøte hos Amnesty, og har derfor opplevd organisasjonen fra et medlem-perspektiv. 

 

3. Annen erfaring og kunnskap som kan være relevant for styrevervet (se valgkomiteens 

behovsanalyse vedlagt innkallingen til landsmøtet – ta eventuelt kontakt for å få den tilsendt): 

Erfaring fra anskaffelse av inntekter, jmf. valgnemndas behovsanalyse for perioden (erfaring som 

prosjektleder for et større finansieringsprosjekt i Trondheim). 

Kompetanse innen organisasjonsutvikling. 

Erfaring fra arbeid med å skrive resolusjoner, sist i forbindelse med en FN-konferanse våren 2020, 

arrangert av UN Habitat. 

Trygg i rollen som formidler - lang erfaring fra å kommunisere til - og med - ulike målgrupper. 

 

4. Hva vil du bidra med som styremedlem? 

Stor kjennskap til prosesser rundt et deltakende medlemsdemokrati. 

mailto:gabriel.qvigstad@gmail.com
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Bred erfaring fra nettverksbygging og politisk påvirkning for å få gjennomslag for organisasjonens 

økonomiske og demokratiske målsettinger. 

 

5. Er det saker du syns det vil være særlig viktig å arbeide med som styremedlem? 

Representasjon: Å være en tilgjengelig og tilstedeværende representant for aktivister, frivillige og 

medlemmer, spesielt i en krevende tid. 

Mangfold: Bidra til å appellere til - og rekruttere - et bredere spekter av Amnesty-medlemmer og 

frivillige. 

Arbeidet for en samtykkelov. Hvis anledningen byr seg, har undertegnede et sterkt ønske om å 

bidra med sin kompetanse innen lobbyarbeid og politiske prosesser, i arbeidet med å endre 

voldtektsparagrafen i norsk straffelov. 

Følgende styremedlemmer fra styreperioden 2018-20 forblir i styret:  
  
Navn: Siri Gloppen   
Fødselsdato: 30.03.1964  
Telefon: 91820532  
E-post: siri.gloppen@uib.no  
Hjemsted: Bergen  
Utdanning: Statsvitere  
Stilling: Professor Universitetet i Bergen (UiB)  

 

1. Relevant erfaring fra arbeid:  
Forsker og underviser om spørsmål knyttet til menneskerettigheter og demokrati, med særlig fokus på 
Afrika, Latin Amerika og India på UiB og CMI.  Leder LawTransform, CMI-UiB Centre on Law 
& Social Transformation.  

 

2. Relevant erfaring fra tillitsverv og aktivisme:  
Priskomiteleder (2010-12) og styremedlem (2002-2020) i Raftostiftelsen. Medlem av rådgivende utvalg 
for Norges Institusjoon for Menneskerettigheter (2018 -),  Styremedlem Senter for 
menneskerettigheter (ca 2015-19).  Menig medlem av Amnesty siden ca 1980.  
  
3. Annen erfaring og kunnskap som kan være relevant for styrevervet (se valgkomiteens 
behovsanalyse vedlagt innkallingen til landsmøtet – ta eventuelt kontakt for å få den tilsendt):  
I tillegg til det som er nevnt over av menneskerettighetsrelevant kunnskap og erfaring fra tilsvarende 
organisasjon, har jegt erfaring som fra ledelse- og styrearbeid på UiB og CMI. (Forkningsleder CMI, 
Medlem av CMIs styre, og Fakultets- og instituttstyre og -råd UiB). Jeg har også bred 
undervisningserfaring som kan være nyttig.    

  
4. Hva vil du bidra med som styremedlem?  
Kunnskap om menneskerettslige spørsmål og organisasjonsarbeid.   
  
5. Er det saker du syns det vil være særlig viktig å arbeide med som styremedlem?  
Forholdet mellom grasrotengasjement og profesjonell drift.   
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Navn: Tor Kåpvik   
Fødselsdato: 14.02.1977  
Telefon: 92449887  
E-post: kapvik@yahoo.no  
Hjemsted: Oslo  
Utdanning: Siviløkonom  
Stilling: Økonomi- og digitaliseringssjef i DNT  

 

1. Relevant erfaring fra arbeid:  
Økonomisjef i DNT, også med overordnet ansvar for IT-strategi. Kommer 
fra samme stilling i Ungt Entreprenørskap Norge, hvor jeg også har 
fungert som administrerende direktør i to perioder. Begge er 
medlemsforeninger, tuftet på frivillighet og organisert i lokallag med en stor grad av selvstyre. Ungt 
Entreprenørskap Norge er også en del av et verdensomspennende nettverk med 
medlemsorganisasjoner i cirka 130 land.   
  
2. Relevant erfaring fra tillitsverv og aktivisme:  
Jeg har først og fremst min erfaring fra å styre medlemsbaserte organisasjoner, lokalt, nasjonalt og 
internasjonalt. Jeg har rapportert direkte til styrer de siste fem årene, og kan mye om økonomistyring, 
strategiutvikling og -implementering, partnerarbeid, politisk påvirkning og organisasjonsutvikling.   
Jeg er også styremedlem i Nordre Aker Venstre og i Oslo Venstre.  
  
3. Annen erfaring og kunnskap som kan være relevant for styrevervet:  

  
4. Hva vil du bidra med som styremedlem?  
Enhver frivillig, ideell organisasjon trenger struktur, systemer og en felles strategi for å lykkes i å nå 
sine mål. Amnestys formål er stadig like relevant, men uten en god struktur i bunn vil effekten av 
engasjementet i organisasjonen bli mindre. Derfor er arbeidet med dette så viktig, og derfor ønsker jeg 
å bidra til dette.  

  
5. Er det saker du syns det vil være særlig viktig å arbeide med som styremedlem?  
God struktur, organisering og styring, ref punktet over.   
  

 

  
  
Navn: Selma Ahmetagic  
Fødselsdato: 12.12.1997  
Telefon: 413 47 955  
E-post: selmaahmetagic@outlook.com  
Hjemsted: Ålesund/Oslo  
Utdanning: Master i rettsvitenskap  
Stilling: Student  
1. Relevant erfaring fra arbeid: Gjennom studiet har jeg fått en veldig god forståelse for de juridiske 
mekanismene som utgjør grunnlaget for menneskerettighetene. Dette er en forståelse som har vist 
seg nyttig i de menneskerettslige diskusjonene, og da særlig de som omhandler policy (standpunktene 
til organisasjonen i ulike menneskerettslige saker). I tillegg har jeg jobbet som valgkampmedarbeider i 
Miljøpartiet de Grønne, noe som gir et godt utgangspunkt for nyanserte perspektiver om 
samhandlingen mellom Amnesty International som organisasjon og klimakampen.   

  
2. Relevant erfaring fra tillitsverv og aktivisme: Jeg har hatt gleden av å være Amnesty-aktivist 
siden jeg var med på å starte en ungdomsgruppe på videregående for fem år siden. Mange 
gateaksjoner, samlinger, debatter og foredrag senere fikk jeg æren av å bli valgt inn i styret som 
eneste ungdom på landsmøtet i 2018 etter at det ble stilt benkeforslag av studentrådet. Før dette 
landsmøtet var jeg aktiv som nestleder i Amnestys studentåd. Gjennom studentrådet var jeg så utrolig 
heldig at jeg fikk bidra til bl.a. å starte opp flere studentgrupper, å arrangere studentsamling for de 
fantastiske studentaktivistene våre og å tilrettelegge for et godt samarbeid mellom de ulike 
studentgruppene. Som studentaktivist har jeg bl.a. vært med på å arrangere Menneskerettighetsuka i 
Oslo og større gateaksjoner.  
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Jeg var også ungdomsdelegat ved Regional Forum og Global Assembly i 2018 hvor jeg fikk et veldig 
godt innblikk i den (kompliserte) internasjonale strukturen til organisasjonen, og hvordan vedtak, 
policyer og strategi fattes på et globalt nivå. Jeg deltok i diskusjoner som omhandlet alt 
fra Drug Control Policy til likestillingsarbeid i organisasjon. Med dette fikk jeg også et godt innblikk i 
hvordan politikken innad i organisasjonen fungerer, Norges rolle i det hele og ungdommers 
gjennomslagskraft også på globalt nivå.   

  
3. Annen erfaring og kunnskap som kan være relevant for styrevervet:  
Jeg er involvert i den nåværende globale strategiprosessen som organisasjonen gjennomgår, noe 
som har vært en krevende og lang prosess hvor tøffe prioriteringer må tas i en vanskelig tid ikke bare 
for organisasjonen, men også verden. Det er en fordel å allerede være involvert i denne prosessen.   
Tidligere har jeg også vært med i en styringsgruppe som har jobbet med en innstilling til styret for å 
fremme medlemsdemokratiet i organisasjonen. I løpet av min tid i styret har det vært utrolig givende å 
se mange av disse tiltakene bli satt i livet, og dermed få et helt konkret innblikk i hvordan 
organisasjonsutvikling i Amnesty ser ut. Det å ha vært med i dette prosjektet om medlemsdemokrati er 
svært fordelaktig også med tanke på videre organisasjonsutvikling, f.eks. når det kommer til det 
pågående og viktige arbeidet som omhandler styrking av regionene. Dette går hånd i hånd med et 
godt medlemsdemokrati.   
Avslutningsvis vil jeg også nevne min deltagelse på Amnestys Youth Activism Lab om ytringsfrihet i 
Beirut sammen med en rekke dyktige aktivister fra Norge og MENA. Denne deltagelsen gav meg en 
dyp forståelse og respekt for hvordan det er å være aktivist i mer menneskerettighetsfiendtlige 
omgivelser, noe jeg mener er et perspektiv som er utrolig viktig å ivareta i alle diskusjoner som både 
omhandler organisasjon og menneskerettigheter.   

  
4. Hva vil du bidra med som styremedlem?  
Først og fremst vil jeg bidra til å oppnå en strategiprosess hvor man får til de vanskelige, men 
nødvendige prioriteringene og hvor man ender opp med en global strategi som vi som bevegelse og 
seksjon kan si oss fornøyde med.  
I tillegg ønsker jeg å bidra ved å være bindeleddet mellom styret og ungdommene og studentene i 
organisasjonen. Det er viktig at de som gjør mesteparten av aktivismen har kjennskap til både styret 
og vårt arbeid, samtidig som det er viktig at styret har kjennskap til ungdommene og studentenes 
perspektiver. Det er sentralt for organisasjonen at et ungdomsperspektiv blir ivaretatt i alle saker hvor 
dette er relevant. Som nevnt tidligere er vi inne i en tid hvor både en global strategi utarbeides og en 
ny norsk strategi skal utarbeides, og jeg vil bidra til at ungdommen og studentene i Amnesty for satt 
sine spor i begge disse!  

  
5. Er det saker du syns det vil være særlig viktig å arbeide med som styremedlem?  
Mangfold: Jeg er utrolig opptatt av at denne organisasjonen skal gjenspeile det norske samfunnet i 
størst mulig grad. Vi skal ikke bare tiltrekke oss høyt utdannede og hvite folk plassert godt til venstre 
på det politiske spekteret. Vi skal tiltrekke oss folk fra alle samfunnslag, med ulike bakgrunner og i alle 
aldre. Det at vi bl.a. tidligere har hatt et blendahvitt styre mener jeg er helt uforsvarlig, og svekker vår 
legitimitet som menneskerettighetsorganisasjon særlig når vi skal snakke om diskriminering, rasisme 
og ulikhet. Jeg vil derfor rette fokus mot denne problematikken i vårt arbeid.   
Organisasjonsutvikling: Vi er i en spennende tid i organisasjonen når det kommer til veien videre. 
Hvordan skal vi inkludere flere, og hvordan må vi prioritere for å gi regionene et skikkelig løft? Dette 
henger tett sammen med å utvikle organisasjonen i en retning hvor mangfoldet øker, og nøkkelen 
ligger i stor grad i styrking av regionene. Det er viktig at regionskontorene har kapasitet til å ivareta og 
følge opp våre dyktige aktivister, samt rekruttere nye, ikke bare i Oslogryta, men i alle kriker og kroker 
av landet.   
Internasjonalt samarbeid: Det er viktig for meg at Norge fortsetter å være en sterk stemme i de 
internasjonale prosessene, da vi som bevegelse har mange viktige beslutninger som skal tas fremover 
i en usikker tid. Samtidig mener jeg det er viktig at disse beslutningene er i solidaritet med de som 
driver organisasjonen i menneskerettighetsfiendtlige omgivelser, og bidrar til at deres kamp blir lettest 
mulig.  

  
  
  
 

 


