Styrevalg 2019
Innstilling:
Valgkomiteen har bestått av Trond Rasmussen, Wenche Aas og Almaz Asfaha.
Annonsering av muligheten til å stille til valg ble gjort ved e-post, nettsted og Facebook.
Komiteen hadde to møter før jul, og har ellers hatt kontakt over telefon og epost.
Arbeidsformen har vært vanskeligere enn tidligere år. Nye personvernregler begrenser
delingen av partitilhørighet som er fortrolig informasjon. Dette begrenset komiteen fra å dele
dokumenter over nettet.
Etter vedtektene er lokallag pålagt å danne et styre på minst tre medlemmer, der vervene
sekretær, økonomiansvarlig og leder er dekket. Idet sakspapirene skal ut til medlemmene,
har komiteen følgende navn klare:
Leder
● Kenneth Lydersen (gjenvalg) 35
.. fra Sandefjord. Har en master i statsvitenskap og er kontaktlærer for en klasse på
6. trinn. Har i flere år vært styreleder/nestleder 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. Tok over som leder før valget i
2017, og har ledet arbeidet stødig siden da, også som leder av lokallagets
valgkampgruppe. Er spesielt interessert i politikk i krysningspunktet mellom personlig
frihet, sosial rettferdighet og bærekraftig utvikling.

Faste medlemmer
● Vidar Isaksen (gjenvalg) 55
Har flerfaglig utdanning innen energi, miljø og teknologi. Han er bydelslagets
representant i referansegruppa for bilfritt byliv i Oslo. Vidar har følgende motto:
ansvar det tar man! - han har som sådan alltid involvert seg i styrer og stell der han
bor. Vidar har bodd i bydelen siden 2005, og representerer således geografisk
stabilitet.
●

Ingrid Randisdatter Fjellberg (ny) 30
Ingrid har tidligere vært bystyrerepresentant for De Grønne i Bergen og nasjonal
talsperson i Grønne Studenter. I dag jobber hun som fylkessekretær for Miljøpartiet
De Grønne i Telemark, og gruppesekretær for fylkestingsgruppen for Miljøpartiet De
Grønne i Vestfold. Ingrid har politisk erfaring, og nese for både organisasjon,
kommunikasjon og politiske prosesser. Nå bor hun på St. Hanshaugen, og har ledet
programprosessen i bydelen.
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●

Fredrik Nielsen (ny) 34
Utdannet Master of International Business.
Jobbet flere år i næringslivet med blant annet revisjon, finans og som konsulent.
Jobber nå som økonomilærer på en VGS i Oslo sentrum.
Glad i naturen og friluftsliv, er meget opptatt av bærekraftig utvikling og ønsker å
bidra positivt i arbeidet med dette.

●

Linnea Cajbrandt Zettergren (ny) 29
.. har tidligere arbeidet innen blant annet økonomi og administrasjon, og vært med og
etablert selskap i et mindre konsern. Hun studerer Samfunnsgeografi ved
Universitetet i Oslo. Hun gleder seg til å møte flere personer som er opptatt av miljøog klimaspørsmålet, effektene av borgerlønn og fremtidsrettet byplanlegging.

●

Matias Robberstad Vangen (ny) 22
.. er ny i bydelen, opprinnelig fra Nord-Hordland og med omfattende bakgrunn fra
organisasjonsliv, musikk og friluftsliv. Han er helt nyinnmeldt, men motivert til å gjøre
en innsats lokallaget i valgåret.

Varamedlem:
● Mikkel S. Glomstein (gjenvalg) 38
.. jobber med filmproduksjon. Representerer St Hanshaugen MDG i Oppvekst- kulturog lokalsamfunnskomiteen på St Hanshaugen. Tidligere partisekretær i MDG
(2011-2014), og sentralstyremedlem (2014-15). Har startet Norsk klimanettverk, og
koordinert aktiviteter for 350.org i Norge, og har klima som hovedinngangsport til sitt
politiske engasjement, men har bodd i St Hanshaugen bydel i ti år og har et ønske
om å støtte opp arbeidet i bydelen nå fram mot valget i 2019.

Arbeidsbelasningen i valgår bør fordeles på flest mulig, og komiteen vil forsøke å finne flere
kandidater fram mot årsmøtet. Disse vil da formelt fremmes som benkeforslag. Vi er likevel
svært trygge på at de flotte menneskene over vil være en solid gruppe som kan utgjøre
starten på et svært dyktig styre for St. Hanshaugen i det viktige valgkampåret 2019.
Oslo, 9. januar 2019
Trond, Wenche og Almaz
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