
 VALGKOMITÉENS INNSTILLING.  
 STYRET FOR MDG ST. HANSHAUGEN 2020-2021. 
 
BAKGRUNN 

Valgkomitéen skal innstille på nytt styre for lokallaget til Miljøpartiet De Grønne (MDG) i 

bydel St. Hanshaugen for perioden 2020-2021. Valgkomitéen har bestått av Sigrid Heiberg, 

Ingunn Emdal og Isa Maline Isene.  

 

Relevante vedtektsparagrafer 

Valgkomitéen har forholdt seg til følgende paragrafer i MDGs vedtekter: 

 

§ 4g Styret og alle komiteer skal så langt som mulig bestå av maksimalt 60 % av ett 

kjønn og ha god geografisk og aldersmessig fordeling. Dersom sideorganisasjoner er 

etablert i kommunen/fylket, skal disse være representert. 

 

Valgkomiéen har etterstrebet 50% kjønnsbalanse i styret. Uten varamedlemmer, består det 

innstilte styret av 3 kvinner og 4 menn, som er i tråd med vedtektene. Med innstilte 

varamedlemmer, blir kjønnsbalansen dessverre ujevn. Aldersbalansen til det innstilte styret 

er også noe ujevn. Komitéen mener likevel at kandidatenes kvalifikasjoner rettferdiggjør den 

ujevne aldersbalansen. 

 

§ 5b Styret skal bestå av minst tre medlemmer, inkludert leder eller talspersoner som 

velges ved særskilt valg, sekretær og kasserer. Styret bør ha varamedlemmer som 

velges i nummerert rekkefølge 

 

Valgkomitéen har ønsket å la det valgte styret selv få delegere hvem som skal ta på seg vervet 

som sekretær og kasserer, og innstiller derfor ikke særskilt på disse. 

 

Framgangsmåte 

Dette har vært valgkomitéens framgangsmåte for å komme fram til innstillingen av nytt 

styre: 

1. Okt-nov 

Snakke med nåværende styremedlemmer og BU-representanter - spesielt om vi hva 

de tenker at lokallagsstyret bør være, hvordan det fungerer i dag, tips til navn, om de 

tar gjenvalg eller ikke. 

2. Nov 

Sette opp kriterier for styret. 

3. Nov 

Melde fra til alle medlemmer om at de kan stille til valg. 

4. Nov-des 

Finne flere kandidater. 

5. Des-jan 



Lande innstillingen. 

 

Kriterier 

Valgkomitéen har vektlagt at det nye styret skal la med lokallaget inn i Stortingsvalgsåret 

2021. Komitéen har sett etter kandidater som har vært aktive i valgkampen 2019 og som har 

bred organisasjonserfaring.  

 

 

INNSTILLING 

 

Leder Fridtjof Dale (ny) 

Styremedlem Kenneth Lydersen (gjenvalg, nytt verv) 

Styremedlem Fredrik Nielsen (gjenvalg) 

Styremedlem Ingrid Randisdatter Fjellberg (gjenvalg) 

Styremedlem Thea Abela Yakira Oldan (ny) 

Styremedlem Ove Kenneth Nodland (ny) 

Styremedlem Cecilie Maria Ness (ny) 

1. vara Axel Klanderud (ny) 

2. vara Lage Nøst (gjenvalg) 

3. vara Knut Schreiner (gjenvalg) 

 

 

KANDIDATBESKRIVELSE 

 

 

Leder: Fridtjof Dale (ny) 

 

Fridtjof er 29 år og innstilt som leder i 

lokallaget. Fridtjof er en engasjert person 

som liker å jobbe kreativt med 

samfunnsspørsmål og er uredd for å tenke 

stort. I 2016 startet han opp og ledet en 

debattarena som i dag har fått besøk av alle 

partilederne. Han har erfaring fra arbeid 

med anti-korrupsjon både tematisk og 

praktisk erfaring fra etterforskning av 

korrupsjon og svindel.  

 



- Jeg har også god erfaring med oppstartsbedrifter som jobber med anti-korrupsjon. Jeg 

trives veldig godt med folk som har en lidenskap for det de gjør og mener jeg er god til å 

ivareta og fasilitere for at den lidenskapen skal komme til sitt rette. 

 

Valgkomitéen tror Fridtjof kommer med et nytt pågangsmot som lokallaget på St. 

Hanshaugen trenger når laget skal gjøre seg klare til stortingsvalget i 2021. 

 

Styremedlem: Kenneth Lydersen (gjenvalg, nytt verv) 

Kenneth er 36 år, har master i statsvitenskap og jobber som lærer på Holmlia. Han har flere 

år hatt verv i Framtiden i våre hender Tønsberg/Sandefjord. Har ellers jobbet sentralt i et 

nasjonalt valgkampteam i valgåret 2015. Var også tidligere i styret til MDG Grünerløkka. 

Han ble valgt inn som nestleder i styret på  St.hanshaugen i 2017 og tok over som 

lokallagsleder etter noen måneder og har ledet lokallaget siden da. Valgkomitéen er glade for 

at Kenneth ønsker å fortsette i styret, dog med nytt verv! 

 

Styremedlem: Ingrid Randisdatter Fjellberg (gjenvalg) 

Ingrid er 31 år og leder Bydelsutvalget (BU) på St. Hanshaugen hvor hun ble valgt inn for 

MDG. I tillegg til dette er hun politisk rådgiver for MDG i Vestfold og Telemark, og har 

tidligere  vært bystyrerepresentant for De Grønne i Bergen, nasjonal talsperson i Grønne 

Studenter, og fylkessekretær for MDG i Telemark. Valgkomitéen er veldig glade for at Ingrid 

vil fortsette å sørge for god flyt mellom BU-gruppa og lokallagsstyret! 

 

Styremedlem: Thea Abela Yakira Oldan (ny) 

Thea er 25 år og jobber som bartender og bookingmedarbeider på et utested på Grønland. 

Hun har en datter på 3 år, som er hennes største motivasjon for å være med i MDG. Hun er 

ellers interessert i politikk, musikk og kultur. 

 

Styremedlem: Ove Kenneth Nodland (ny) 

Ove er 38 år og utdannet antropolog og jurist. Han jobber som innovation manager i EAT. 

Ove har jobbet mye med systemendring og synes at MDG er et spennende verksted for 

strukturelle endringer. Han er god på å ta teoretiske diskusjonene om hvordan, og 

kommunisere de ut til andre, særleg med dem som jobber med endring.  

 

Styremedlem: Cecilie Maria Ness (ny) 

Cecilie er 31 år og jobber i spesialisthelsetjenesten som klinisk ernæringsfysiolog Hun har 

lang fartstid på flere plan i MDG, blant annet som tidligere medlem i Sentralstyret i Grønn 

Ungdom, kandidat på stortingslista for MDG i Nordland i 2013, vært medlemsansvarlig i 

Grünerløkka MDG og har jobbet med fundraising og frivilligoppfølging for MDG nasjonalt i 

2019. 

 

1. vara: Axel Klanderud (ny)  

Axel er 26 år gammel og studerer statsvitenskap ved Universitet i Oslo. Axel leder Grønn 

Liste i Oslo og er styreleder i Oslo Grønne Studenter. I tillegg til dette er han styreleder i 

Dharmagruppa. 

 

2. vara: Lage Nøst (gjenvalg) 



Lage Nøst er 28 år gammel, skriver master i filosofi og jobber som programkomiteleder for 

De Grønne nasjonalt. Tidligere har han vært nasjonal talsperson for Grønn Ungdom og 

førstekandidat til Stortinget for Møre og Romsdal MDG. 

 

3. vara: Knut Schreiner (gjenvalg)  

Knut Schreiner er 45 år gammel, sosiolog og har bakgrunn fra musikklivet. Han har sittet i 

lokallagstyret som vara i ett år og er 1. vara til bydelsutvalget på St. Hanshaugen for MDG. 


