INNSTILLING TIL AMNESTY I NORGES STYRE 2021-2022 FRA VALGKOMITÉEN

Innstillingen til Amnesty i Norges styre 2021-2022 fra valgkomitéen:
•
•
•
•
•
•
•

Juni Emilie Baardvik, styremedlem
Selma Ahmetagic, styremedlem
Tor Kåpvik, styremedlem
Arne Wilhelm Theodorsen, 1. vara
Viktor Matre, 2. vara
Henriette Nielsen, 3. vara
Gabriel Qvigstad, 4. vara

De resterende styremedlemmer som ikke er på valg, er:
•
•
•
•
•

Thea Schjødt, leder
Thomas Øvestad, nestleder
Kjell Johnsen, styremedlem
Anette Bonnevie Wollebæk, styremedlem
Maryam Iqbal Tahir, styremedlem

Presentasjon av styrekandidatene:
Navn: Juni Emilie Baardvik
Fødselsdato: 0403 1999
Telefon: 48182715
E-post: juembaa99@hotmail.com
Hjemsted: Oslo (men bor i Bergen)
Utdanning: Bachelor i Sammenlignende politikk
Stilling: Student
Innstilt som: Styremedlem

1. Relevant erfaring fra arbeid:
Jeg studerer Sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen med fokus på blant annet demokrati
og demokratisering, populismens betydning for demokratiet og islam og politikk. Jeg skriver
bacheloren min om urfolksrettigheter, med fokus på samer i Norge og inuitter i Canada og selvstyre.
På frivillig basis er jeg med å organisere fritidsaktiviteter for barn mellom 5 til 12 år gjennom Barnas
Røde Kors.
2. Relevant erfaring fra tillitsverv og aktivisme:
Jeg har vært aktiv i Amnesty siden 2015, da jeg ble med i en ungdomsgruppe i Oslo. Den gruppen ble
jeg senere leder for. Da jeg begynte å studere på universitetet, ble jeg med i Aktivistgruppen i Bergen,
og siden 2019 har jeg vært leder for Amnesty Student Bergen. Ved siden av dette har jeg også vært
frivillig i en aktivitetsgruppe for barn gjennom Barnas Røde Kors, som jeg nå er leder for.
Som aktivist har jeg deltatt og vært med å organisere mange forskjellige arrangement og aksjoner
både i Oslo og i Bergen. Dette gjelder for eksempel Pride, Skriv for liv og Mennekserettighetsuken.
Jeg har brukt mye tid på å rekruttere og holde engasjementet oppe i gruppene jeg har vært med i.
Også i styret vil jeg være opptatt av de unge og aktivismen i Amnesty.
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 vært 3.vara i Amnesty styresiden oktober 2020.
4. Hva vil du bidra med som styremedlem?
Jeg kan bidra med fersk erfaring fra å være aktiv i en ungdomsgruppe og en studentgruppe og har
god erfaring med den type aktivisme som man gjennomfører i aktivistgrupper, jeg har også god
erfaring med organisering av forskjellige aktiviteter. Dette inkluderer planlegging av aksjoner og større
arrangement, som for eksempel Skriv for liv i Bergen.
Jeg kan bidra med et ungdomsperspektiv på organisasjonsspørsmål, i tillegg til
menneskerettighetsspørsmål. Dette er viktig med tanke på at unge er definert som den tydeligste
aktive drivkraften i Amnesty i den nye strategien. Det er derfor viktig at organisasjonen oppleves som
relevant også for unge, og der har jeg med min bakgrunn mye å bidra med.
5. Er det saker du syns det vil være særlig viktig å arbeide med som styremedlem?
Jeg syns det er viktig å fokusere på ungdom -og studentdeltagelse og medlemsdemokratiet i Amnesty
Norge. Jeg ønsker å styrke den unge stemmen i Amnesty Norge og derfor er det viktig at unge
aktivister blir hørt. Jeg vil jobbe for et tettere samarbeid mellom styret, Studentrådet og Ungdomsrådet.
Jeg ønsker også å bidra til å videreutvikle kurstilbudene til aktivistene. Når det kommer til saker
Amnesty fokuserer på er jeg særlig opptatt av flyktningspørsmål og klimaspørsmål.

Navn: Selma Ahmetagic
Fødselsdato: 12.12.1997
Telefon: 413 47 955
E-post: selmaahmetagic@outlook.com
Hjemsted: Ålesund/Oslo
Utdanning: Master i rettsvitskap
Stilling: Student og valkampsekretær
Innstilt som: Styremedlem

1. Relevant erfaring fra arbeid:
Eg har jobba med valkamp i Oslo i to rundar, tidlegare for Miljøpartiet
De Grønne og no for Sosialistisk Venstreparti. Gjennom desse
stillingane har eg opparbeida meg mykje kunnskap om mobilisering av ulike målgrupper. Mi politiske
forståing og nettverk gir også eit godt utgangspunkt til å fremje Amnesty Noregs saker i relevante
forum. Gjennom jusstudiet har eg også fått ei veldig god forståing for dei nasjonale og folkerettslege
mekanismane som utgjer grunnlaget for menneskerettane.

2. Relevant erfaring fra tillitsverv og aktivisme:
Eg har vore Amnesty-aktivist sidan eg var med på å starte ei ungdomsgruppe på vidaregåande for
seks år sida. Mange gateaksjonar, debattar og foredrag seinare fekk eg æra av å bli valt inn i styret
som einaste ungdom på landsmøtet i 2018 etter at det blei stilt benkeframlegg av studentrådet. Før eg
blei benka inn i styret var eg aktiv som nestleiar i nett Amnesty sitt studentråd, kvar eg var med på å
starte studentgrupper, arrangere samling og leggje til rette for samarbeid. Som studentaktivist har eg
bl.a. vore med på å arrangere Menneskerettighetsuka i Oslo og større gateaksjonar.
Ved Regional Forum og Global Assembly i 2018 representerte eg Noreg som ungdomsdelegat. Der
fekk eg eit veldig godt innblikk i den internasjonale strukturen til organisasjonen og korleis avgjerder
blir tekne på det globale nivået. Denne deltakinga gav meg innsyn i dynamikken i organisasjonen og
Noregs viktige rolle i den. Dette viste seg å vere verdfulle erfaringar til då eg to år seinare skulle delta i
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arbeidet med å lande vår neste internasjonale strategi. I fjor var eg med i tre ulike «Strategy Labs» kor
eg fremja og diskuterte Amnesty Noregs synspunkt med Amnesty-folk frå heile verda.
Vidare har eg i mi periode som styremedlem jobba tett med delar av aktivistleddet gjennom ungdomsog studentrådet for å kople dei på styrearbeidet, og leggje til rette for deltaking i medlemsdemokratiet,
irekna dei internasjonale prosessane. Eg har også jobba for å etablere ein god dynamikk mellom
styret og student- og ungdomsaktivistane.

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 vervet mitt i Amnesty, er eg styreleiar i foreininga Mino.Jur (foreininga for
minoritetsstudentar ved det juridiske fakultet). I denne rolla har eg jobba med mangfald opp mot
næringslivet, samt gjeve råd til fakultetet om tiltaksplan for mangfald. Dette er nyttige erfaringar når
Amnesty skal arbeide mot å bli meir mangfaldig organisasjon.
Eg har vidare delteke på Amnestys Youth Activism Lab om ytringsfridom i Beirut saman med dyktige
aktivistar frå Noreg og MENA. Dette utgjorde startpunktet for arbeidet med ein workshop om
ytringsfridom og netthets for kvinnelege samfunnsdebattantar i samarbeid med Amnesty Noreg. I og
med at Ytringsfridom er eit av våre prioriterte menneskerettsområde i den nye strategien, er det
utruleg nyttig å ha praktisk erfaring frå å arbeide med området.

Hva vil du bidra med som styremedlem?
Med mine erfaringar frå både policy- og strategirelaterte internasjonale diskusjonar vil eg fortsette med
å bidra til at Noreg skal halde fram med å vere ei sterk stemme i den internasjonale organisasjonen.
Samstundes er eg oppteken av at det er god plass til seksjonar frå det globale sør i den internasjonale
organisasjonen. Det er en viktig balanse eg vil bidra til. Vidare vil eg fortsette å bidra inn i
«Governance Reform»-prosessen.
Organisasjonsutviklinga er også noko eg vil jobbe vidare med. Eg har god kjennskap til aktivisme frå
regionane, jobbar tett med ungdomsrådet og studentrådet og har erfaring med å mobilisere
mangfaldig frå fleire arenaar. I styret sit eg i arbeidsgruppa for organisasjon. Der vil eg bidra til at vi
skal tørre å tenkje nytt og innovativt rundt det å få med nye målgrupper, samt det å gje regionane eit
løft.
Avslutningsvis ynskjer eg saman med ungdomsrepresentanten å fortsetje arbeidet med å sørgje for eit
ungdomsperspektiv kvar det er relevant. Dette vil eg gjere ved å styrkje samarbeidet ytterlegare
mellom styret og ungdoms- og studentrådet. Eg vil også bidra til å fjerne det eg meiner er eit kunstig
skilje mellom prosessar som angår ungdom og andre prosessar. Ungdomssakar skal bli ein naturleg
del av styrearbeidet (slik det også leggast opp til i den internasjonale organisasjonen).

5. Er det saker du syns det vil være særlig viktig å arbeide med som styremedlem?
Mangfald: Organisasjonen skal spegle den norske befolkninga. Vi skal ikkje berre tiltrekke oss høgt
utdanna menneske frå majoritetsbefolkninga. Vi skal tiltrekkje oss folk frå alle samfunnslag, med ulike
bakgrunnar og i alle aldrar. Noko anna enn å jobbe målretta mot å bli ein mangfaldig organisasjon på
alle måtar er ikkje eit alternativ. Vi må ta dette arbeidet seriøst, elles svekkjer det vår legitimitet som
menneskerettsorganisasjon særleg når vi skal snakke om diskriminering og rasisme. Eg vil difor
fortsette å rette fokus mot denne tematikken i styrearbeidet.
Medlemsdemokrati: Som styremedlemar er det viktig at vi jobbar for å gjere organisasjonen og
medlemsdemokratiet tilgjengeleg for alle i Amnesty. Alle skal ha moglegheita til å delta, og fleire skal
ha eit ynskje om det. For at fleire skal ha eit ynskje om å delta er det viktig å møte aktivistar der dei er,
og gjere deltakinga i ulike prosessar så relevant som mogleg for aktivismen som blir utført. Difor er det
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viktig at styremedlemane har god kjennskap til kva aktivistane gjer, og er opptekne av å prate om
medlemsdemokratiet på ein engasjerande og relevant måte!
Internasjonalt samarbeid: Noreg må fortsette å vere ei sterk stemme i dei internasjonale
prosessane, og stå løpet ut i den globale strategiprosessen. Det er viktig at strategien blir
implementert med gode evalueringssystem og eit godt budsjett.

Navn: Tor Kåpvik
Fødselsdato: 14.02.77
Telefon: 92 44 98 87
E-post: kapvik@yahoo.no
Hjemsted: Oslo
Utdanning: Siviløkonom
Stilling: Økonomi- og digitaliseringssjef i Den Norske Turistforening
Innstilt som: Styremedlem

1. Relevant erfaring fra arbeid:
Økonomi- og digitaliseringssjef i DNT. 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:
Politisk aktiv i Venstre, blant annet som styremedlem i Oslo Venstre.
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 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,
digitalisering, strategiutvikling og -implementering, partnerarbeid, politisk påvirkning og
organisasjonsutvikling.
4. Hva vil du bidra med som styremedlem?
Jeg har bred ledererfaring fra ulike sektorer, ikke minst ideell sektor i medlemsbaserte organisasjoner.
Jeg har jobbet mye med økonomi, digitalisering, struktur og strategi, og kjenner dynamikken innenfor
disse temaene i organisasjoner. Jeg håper å kunne bruke denne erfaringen til å gjøre Amnesty bedre
rustet til å nå sine mål.
5. Er det saker du syns det vil være særlig viktig å arbeide 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.
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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 vararepresentant til kommunestyre.
Tidligere medlem av Venstre m/tilsvarende verv)
Styreleder Troms Turlag (lokalavdeling 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
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
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•

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)
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.
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Navn: Henriette Nielsen
Fødselsdato: 12.12. 89
Telefon: 91331516
E-post: henriette.nielsen20@gmail.com
Hjemsted: Oslo
Utdanning: Kjemiingeniør, Samfunnsplanlegging og kommunikasjon med
breddeenhet i likestillingsfag, ååbegynt master i menneskerettigheter og
flerkulturalitet ved universitetet i Sørøst-Norge
Stilling: Politisk rådgiver i Uloba
Innstilt som: 3. vara

1. Relevant erfaring fra arbeid:
Gjennom jobben min har jeg jobbet aktivt med funksjonshemmedes menneskerettigheter i Norge og
også gjennom internasjonale kanaler. I jobben min har jeg ansvar for å følge opp nasjonal politikk på
funksjonshemmingsfeltet, planlegge kampanjer og følge opp FN-konvensjonen for funksjonshemmede
(CRPD). CRPD blir lagt til grunne i alt av vårt politiske arbeid og vi har jevnlig kontakt med medlemmer
i CRPD komiteen og FNs spesialrapportør for funksjonshemmedes menneskerettigheter. Jeg var også
en av tilretteleggerne når FNs spesialrapportør, Catalina Devandas Aguilar, besøkte Norge høsten
2019
2. Relevant erfaring fra tillitsverv og aktivisme:
Jeg har tidligere vært leder av Norges handikapforbunds ungdom (NHFU) og sitter nå som vara i
sentralstyret til Norges Handikapforbund (NHF). Ut over dette har jeg erfaring fra Fri – foreningen for
kjønns og seksualitetsmangfold. I Fri sitter jeg i dag som styremedlem i sentralstyret og har tidligere
vært nestleder i Fri Agder. Gjennom Fri har jeg fulgt opp ulike handlingsplaner lokalt på LHBTQIA+
feltet og i sentralstyret jobber jeg primært med sammensatt diskriminering på bakgrunn av at jeg er en
skeiv funksjonshemmet kvinne.
Jeg har også vært med å stifte Høyre sitt utvalg som jobber med politikk på funksjonshemmingsfeltet.
Jeg sitter nå som nestleder i HøyreFunk og vi bidrar med kompetansen våres på lokal og nasjonal
politikk.
3. Hva vil du bidra med som styremedlem?
Som vara styremedlem i Amnesty International Norge kan jeg bidra med min kompetanse på
funksjonshemmingsfeltet. Dette er et viktig menneskerettighetsområde som ofte får for lite
oppmerksomhet. Nasjonalt og internasjonalt brytes funksjonshemmedes menneskerettigheter daglig.
Vi blir satt under vergemål, tvangssterilisert, har dårligere levekår, blir institusjonalisert, får ikke tilgang
på utdanning og er til dels utestengt fra arbeidsmarkedet.
4. Er det saker du syns det vil være særlig viktig å arbeide med som styremedlem?
Funksjonshemmedes rettigheter er et område som engasjerer meg. Samtidig er det viktig å ha et
interseksjonelt fokus fordi mange av oss tilhører flere diskriminerte grupper. Denne diskrimineringen vil
komme til uttrykk på ulike måter basert på hvilke identiteter enn har.
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Navn: Gabriel Qvigstad
Fødselsdato: 11.08.1991
Telefon: 93429791
E-post: gabriel.qvigstad@gmail.com
Hjemsted: Oslo / Trondheim
Utdanning: Sivilingeniør i bygg- og miljøteknikk, spesialisering i
prosjektledelse og innovasjonsdistrikt
Stilling: Daglig leder i Kunnskapskompaniet
Innstilt som: 4. vara

Sett gjerne inn bilde
her, eller send som
vedlegg

1. Relevant erfaring fra arbeid:
•

•

•

Erfaring med mediehåndtering og kommunikasjon: Jeg 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 prosjekter. Jobber nå med omfattende nettverk- og organisasjonsarbeid i
samarbeidssatsinger mellom offentlig og privat sektor.
Erfaring med strategiarbeid, analyse og målstyrt planlegging. Tidligere ansatt i
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. Jeg har sittet som leder
ved for 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. Jeg har deltatt på ulike arrangementer,
markeringer og landsmøter 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?
•
•

Betydelig kjennskap til prosesser rundt et deltakende medlemsdemokrati.
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?
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•
•
•

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 er ikke på valg i år:
Navn: Thea Schjødt
Verv: Styreleder
Fødselsdato: 29.10.1984
E-post: thea.schjodt@gmail.com
Hjemsted: Oslo
Utdanning: Master i statsvitenskap/internasjonal politikk
Stilling: Revisjonsrådgiver i Kommunerevisjonen, Oslo kommune
Navn: Thomas Øvestad
Verv: Nestleder
Fødselsdato: 02.01.1992
E-post: tc.ovestad@gmail.com
Hjemsted: Sandnes
Utdanning: Sivilingeniør i fysikk og matematikk, NTNU
Stilling: Geofysiker i Norske Shell
Navn: Kjell Johnsen
Verv: styremedlem
Fødselsdato: 29.08.1958
E-post: kjell.johnsen@crossroads.as
Hjemsted: Oslo
Utdanning: Siviløkonom, Can.liz.pol Universität Freiburg, Sveits
Stilling: Partner Crossroads Norge AS
Navn: Anette Bonnevie Wollebæk
Verv: styremedlem
Fødselsdato: 19.10.71
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
Navn: Maryam Iqbal Tahir
Verv: styremedlem
Fødselsdato: 17.10.85
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: Kommunikasjonsleder i Norsk olje og gass
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