
Landsmøtet skal velge nytt arbeidsutvalg, ny kontrollkomité, nytt internasjonalt utvalg, samt 1 

delegasjon til landsmøtet til Miljøpartiet De Grønne og ny valgkomité. Delegasjonen til 2 

Miljøpartiet De Grønne blir direktevalgt ut fra kandidater som har meldt sitt kandidatur. 3 

Valgkomitéen er blitt innstilt på av en forberedende valgkomité valgt av landsstyret. 4 

Arbeidsutvalget, kontrollkomitéen og internasjonalt utvalg er innstilt på av valgkomitéen. 5 

 6 

Valgkomiteens innstilling 7 

Om valgkomiteen 8 

Valgkomiteen ble valgt av Grønn Ungdoms landsmøte 20.-22. november 2015, og har bestått av 9 

Josefine Haraldsen, Andreas Holand, Jørgen Abel Bjørvik Paulsen, Geir Storli Jensen, Veslemøy 10 

Waage, Julia Mellebye Weisethaunet, Sindre Thorgeir Fjeldstad og Matilde Marie Riveros Laumb. 11 

Valgkomiteen konstituerte seg selv på sitt første møte 19. mars 2016, med Veslemøy Waage 12 

som leder, og Geir Storli Jensen, Jørgen Abel Bjørvik Paulsen og Andreas Holand som møtende 13 

varaer. Josefine Haraldsen trakk seg fra valgkomiteen 8. oktober 2016.  14 

 15 

Mandat 16 

Grønn Ungdoms vedtekter gir følgende mandat for valgkomiteen: 17 

 18 

§ 10.2 Valgkomitéen har ansvar for å innstille kandidater til alle verv som velges av 19 

landsmøtet i henhold til § 5.6. Valgkomiteen skal innstille på hvor mange 20 

arbeidsutvalgsmedlemmer det skal velges. Valgkomiteens forslag skal være ferdig tre 21 

uker før landsmøtets start. 22 

 23 

§ 10.3 Valgkomiteen skal tilstrebe lik kjønnsfordeling og at forskjellige strømninger i 24 

organisasjonen er representert. 25 

 26 

Vedtektenes § 5.6 omtaler ikke hvilke verv komiteen skal innstille på, men § 5.5 viser til 27 

at landsmøtet skal velge internasjonalt utvalg, kontrollkomité, arbeidsutvalg og 28 

valgkomité. Sistnevnte skal innstilles til av landsstyret, i henhold til vedtektenes § 10.1. 29 

Valgkomiteen sin oppgave er dermed å innstille kandidater til: 30 

Valg av internasjonalt utvalg 31 

Valg av kontrollkomité 32 

Valg av arbeidsutvalget bestående av 33 

to talspersoner av forskjellig kjønn 34 

generalsekretær 35 

inntil syv styremedlemmer, hvorav ikke mer enn 60 % av ett kjønn. 36 

internasjonal kontakt 37 

 38 

Valgkomiteens arbeid 39 

Valgkomiteen begynte sitt arbeid i mars, og har hatt seks ordinære møter. Komiteen har pålagt 40 

seg selv taushetsplikt. 41 



Organisasjonen er holdt løpende orientert om komiteens arbeid ved at vi har deltatt på 1 

landsstyremøter (LS-2, LS-3 og LS-4). Vi har også opprettet en egen side på gronnungdom.no 2 

med informasjon om komiteen. I mai sendte vi ut e-post til sittende tillitsvalgte for å avklare 3 

hvem som stilte til gjenvalg samt få innspill på kandidater og kriterier til bruk i sammensetning 4 

av organene. Kriteriene ble deretter fastsatt på valgkomiteens møte i juni.  5 

 6 

Alle verv ble utlyst første uka i august gjennom medlemsmail, sosiale medier, Grønn Ungdoms 7 

nettsider samt presentasjoner på LS og sommerleir, og vi mottok ila. august og tidlig september 8 

totalt innspill om 74 kandidater. I tillegg til disse har det vært flere kandidater enn før som har 9 

spilt inn seg selv, noe valgkomiteen ser på som et sunnhetstegn for organisasjonen. Blant 10 

kandidatene har det vært en overvekt av kvinnelige kandidater og vi har fått innspill på folk 11 

både innenfor og utenfor organisasjonen. Alle kandidater har blitt kontaktet, og de som var 12 

interesserte har blitt intervjuet i forkant av komiteens innstillingsmøte. Vi har hatt et mål om å 13 

være minst to fra valgkomiteen tilstede på alle intervjuer, og med få unntak har vi overholdt 14 

dette målet.  15 

 16 

Komiteen vedtok en fremdriftsplan tidlig i prosessen hvor vi satt oss som mål å starte med 17 

intervjuer medio august, og ha innstillingen klar til det siste landsstyremøte i perioden.  18 

Imidlertid ble det i løpet av august måned klart at dette ville bli føre til at prosessen ikke ble 19 

gjennomført på tilfredsstillende vis. Dette skyldes at enkelte i komiteen ble rammet av sykdom, 20 

og kapasitetsbegrensning innad i komiteen, da prosessens mest intensive del falt samtidig som 21 

årsmøtesesongen, noe vi ikke tok høyde for. Innstillingen er dermed ferdig fem uker etter 22 

komiteens egen frist, men innenfor den vedtektsfestede fristen på tre uker før landsmøtets 23 

start.  24 

 25 

I sammensetningen av arbeidsutvalget har komiteen søkt balanse når det gjelder alder, politiske 26 

standpunkt og kompetanse. Basert på tilbakemeldinger fra organisasjonen har vi ønsket at 27 

arbeidsutvalgets medlemmer i hovedsak skal holde til på det sentrale østlandet. Som det 28 

fremkommer av innstillingen har dette likevel ikke vært noe absolutt kriterie. For innstillingen 29 

som helhet har vi prioritert kandidater som allerede har formell erfaring fra Grønn Ungdom. Vi 30 

har gjort vårt ytterste for å oppnå kjønnsbalanse i alle organer, og har oppnådd dette med 31 

unntak av skjevheten i innstillingen til kontrollkomité.  32 

 33 

Valgkomiteens innstilling er enstemmig. Takket være flere gode kandidater enn noen sinne, er vi 34 

sikre på at vår innstilling er solid, og vi føler oss trygge på at organisasjonen vil være i gode 35 

hender gjennom det kommende valgåret. Vi er spente på å følge organisasjonens utvikling 36 

videre.  37 

 



Valgkomiteen innstiller på maksimalt antall ordinære medlemmer, sju, samt generalsekretær, to 1 

talspersoner av hvert kjønn og internasjonal kontakt.  2 

 3 

Generalsekretær: Isa Maline Alstadius Isene  (gjenvalg) 4 

Talsperson: Anna Serafima Svendsen Kvam (gjenvalg)  5 

Talsperson: Ola Eian (gjenvalg - nytt verv) 6 

Internasjonal kontakt: Christine Bangum (gjenvalg - nytt verv) 7 

Ordinært medlem: Ingvild Kessel (gjenvalg) 8 

Ordinært medlem: Guri Barka Martins (gjenvalg) 9 

Ordinært medlem: Mari Vold (ny) 10 

Ordinært medlem: Jonas Nilsen (ny) 11 

Ordinært medlem: Sebastian Teigen Nygård (ny) 12 

Ordinært medlem: Balder Bryn Morsund (ny) 13 

Ordinært medlem: Eivind Kristiansen (ny) 14 

 15 

Kandidatbeskrivelse 16 

Generalsekretær: Isa Maline Alstadius Isene (gjenvalg) 17 

Isa er 23 år og kommer fra Oslo. Hun ble generalsekretær i Grønn Ungdom i mars 2015, etter 18 

to år i arbeidsutvalget og to år som leder i Grønn Ungdom Telemark. Som generalsekretær har 19 

Isa vært opptatt av skape rutiner på både nasjonalt og lokalt nivå og har blant annet stått for 20 

etableringen av økonomiske og etiske retningslinjer. Ved siden av vervet i Grønn Ungdom, er Isa 21 

folkevalgt for Miljøpartiet De Grønne i bydel St. Hanshaugen i Oslo, der hun fungerer som 22 

nestleder i bydelsutvalget og leder i miljø- og byutviklingskomitéen. 23 

 24 

Talsperson: Anna Serafima Svendsen Kvam (gjenvalg)  25 

Anna er 21 år gammel, har vokst opp i Stavanger og bor i dag i Oslo. Anna ble aktiv i Grønn 26 

Ungdom vinteren 2013, og har siden den gang hatt ulike verv i organisasjonen. Hun begynte 27 

som politisk nestleder i Grønn Ungdom Rogaland, før hun ble valgt til arbeidsutvalgsmedlem i 28 

Grønn Ungdom høsten 2013. I dag er hun nasjonal talsperson for Grønn Ungdom, et verv hun 29 

har innehatt siden mars 2015. Anna ønsker å ta gjenvalg som talsperson i Grønn Ungdom fordi 30 

hun trives godt med sin rolle i Grønn Ungdom og fortsatt føler hun har mye å bidra med når 31 

organisasjonen skal inn i en stortingsvalgkamp. Hun mener det vil være et privilegium å inneha 32 

et tungt tillitsverv i en organisasjon som skal sørge for at neste års valg blir et klimavalg.  33 

 34 

Talsperson: Ola Eian (gjenvalg - nytt verv) 35 

Ola er 23 år og kommer fra Fosen i Sør-Trøndelag. Han ble aktiv i 2013 da han gikk inn i styret i 36 

det nystiftede GU Nordland mens han studerte biologi i Bodø. Året etter ble han valgt som leder 37 

der i tillegg til at han ble med i fylkesstyret til MDG Nordland. Deretter flyttet han til Ås for å 38 

studere naturforvaltning, ble så valgt inn i GUs arbeidsutvalg i mars 2015 og er nå bosatt på 39 

Nesodden. I arbeidsutvalget har Ola blant annet jobbet med mediearbeid, representert GU i 40 

MDGs programkomite og vært fylkeslagsoppfølger for Akershus, Troms og Finnmark. Ola 41 

motiveres av å møte menneskene som står på rundt om i landet og se hvordan stadig flere 42 



fylkeslag vokser seg sterkere. Han vil hjelpe fylkeslagene til videre vekst, videreutvikle 1 

samarbeidet med MDG og løfte GUs meninger ut til befolkninga. 2 

 3 

Internasjonal kontakt: Christine Bangum (gjenvalg - nytt verv) 4 

Christine er 22 år, kommer fra Bærum i Akershus, og holder til i Oslo. Fram til jul bor hun 5 

imidlertid i Washington D. C. der hun studerer utenrikspolitikk og jobber for Women’s Foreign 6 

Policy Group. Hun går siste året på bachelor i Statsvitenskap ved UiO, har vært medlem av 7 

arbeidsutvalget til Grønn Ungdom siden våren 2015 og ble høsten 2015 valgt inn som vara i 8 

Bærum Kommunestyre. Tidligere har hun vært aktiv I Studentparlamentet ved UiO via Grønn 9 

Liste, vært medlem av fylkesstyret i Akershus GU, Akershus NU og Akershus MDG. Christine 10 

ønsker å lede det internasjonale arbeidet i Grønn Ungdom, fordi hun er opptatt av internasjonalt 11 

samarbeid og global rettferdighet. Christine mener Grønn Ungdom har en unik mulighet til å 12 

påvirke europeisk og global politikk, og vil jobbe for at organisasjonen utnytter denne godt. 13 

 14 

Ordinært medlem: Ingvild Kessel (gjenvalg) 15 

Ingvild er 21 år, bor i Bærum og kommer fra Lillehammer. Hun har sittet som 16 

arbeidsutvalgsmedlem siden mars 2015, er vara til kommunestyret og lokallagsstyret i 17 

Lillehammer, sitter i fylkesstyret til MDG Oppland, og er foreløpig nominert som førstekandidat 18 

på MDG Oppland sin stortingsliste. Tidligere har hun blant annet vært sekretær og leder for GU 19 

Oppland og leder for Changemaker Lillehammer. 20 

Ingvild ønsker å få muligheten til å fortsette å bruke engasjementet sitt på å gjøre GU og MDG 21 

større og bedre, slik at Norge blir grønnere og klimaet fikses. Hun blir motivert av å se konkrete 22 

grønne resultater i både interne grønne forum, så vel som i folkevalgte organer. 23 

 24 

Ordinært medlem: Guri Barka Martins (gjenvalg) 25 

Guri er 21 år og kommer fra Jørpeland utenfor Stavanger. Hun har bodd i Oslo det siste året og 26 

studerer sosiologi ved Universitetet i Oslo. Hun har tidligere vært leder i Grønn Ungdom 27 

Rogaland, og var i 2014-2015 deltaker i utvekslingsprosjektet til Grønn Ungdom og Kenya Young 28 

Greens som hadde tema "Klimarettferdighet". Guri sitter nå i arbeidsutvalget og har det siste 29 

året hovedsakelig jobbet med sosiale medier og sommerleir. Hun er svært motivert for å 30 

fortsette arbeidet i arbeidsutvalget, og ønsker å bidra med sin kunnskap innen kommunikasjon i 31 

valgkampen som kommer. Hun ønsker også å bidra til kontinuitet i arbeidsutvalget, og vil bruke 32 

året som kommer på å videreformidle den kunnskapen hun har til andre i organisasjonen. 33 

 34 

Ordinært medlem: Mari Vold (ny) 35 

Mari er 25 år, bur og studerer i Trondheim, opphavleg frå Orkdal i Sør-Trøndelag. 36 

Ho hadde sitt første verv i 2013 som talsperson i Skaun, Orkdal og Meldal MDG (som no er delt 37 

inn i fleire lokallag). Har sia vore økonomiansvarleg, skrive lesarinnlegg, arrangert aksjonar og 38 

seminar osb. i MDG Orkdal. Ho har også vore mykje med i valkampen 2013 og 2015 i Sør-39 

Trøndelag. I GU har Mari vore ordinært styremedlem til ho vart vald som fylkesleiar i GUST i år. 40 

Mari ønskjer å sitte i AU for å lære mest mogleg om politisk organisasjonsarbeid. Det er fordi ho 41 

meiner GU er meir profesjonelt og betre organisert enn MDG, og ønskjer å bidra til at MDG kan 42 

heve seg på desse områda når ho sjølv blir for gammal til å vere med i GU. 43 

 44 

Ordinært medlem: Jonas Nilsen (ny) 45 

Jonas er 23 år, kommer fra Øksnes i Nordland men bor nå i Oslo, hvor han studerer for å bli 46 

lærer. Jonas jobber deltid med sosiale medier på UiO og har tidligere jobbet i Skeiv Ungdom. 47 

Ved siden av studier og jobb er han engasjert i studentpolitikk, og sitter i studentparlamentet 48 



ved UiO og er leder i Oslo Grønne Studenter. I tillegg sitter han i studentparlamentets 1 

miljøkomite og jobber blant annet for at UiO skal slutte å investere i kull og kutte 2 

petroleumsforskning. Tidligere har han sittet i styret til oslolaget til Folkeaksjonen LoVeSe. Jonas 3 

stiller til valg fordi samfunnet står midt i en katastrofe, klimaendringene, og fordi han i møte 4 

med dette bare opplever at han har to muligheter: Å gi opp, eller å engasjere seg for endring.  5 

 6 

Ordinært medlem: Sebastian Teigen Nygård (ny) 7 

Sebastian er 19 år, kommer fra og bor på Flatøy i Meland Kommune. Til daglig går Sebastian på 8 

Knarvik Vidaregåande Skule, og jobber ved rørfabrikken Framo Holsnøy. Han er 9 

økonomiansvarlig i Hordaland GU siden februar 2016. Han planlegger å flytte til Oslo for å 10 

studere ved UiO til høsten 2017. Han har tidligere vært økonomiansvarlig og nestleder i 11 

Changemaker Nordhordland, samt vært nestleder i Meland Ungdomsråd. Sebastian vil jobbe for 12 

reell likestilling for alle, og for at alle kan leve i en verden i økologisk balanse. 13 

 14 

Ordinært medlem: Balder Bryn Morsund (ny) 15 

Balder er 19 år, kommer fra Oslo og studerer i dag samfunnsøkonomi ved UiO. Han har tidligere 16 

sittet i styret til Grünerløkka MDG og Fjaler MDG. Han har også vært leder av 17 

Elevorganisasjonen i Oslo, hatt diverse verv i Røde Kors Ungdom og leder sin selvoppstartede 18 

organisasjon Den Sentralafrikanske republikkens hjelpeorganisasjon. I tillegg sitter han i dag i 19 

kontrollkomiteen til Grønn Ungdom. Han ønsker å bruke sin tid og politiske erfaring for å 20 

kjempe for nåværende og kommende generasjoner gjennom en grønn økonomisk politikk og 21 

smarte løsninger, og har tro på at Grønn Ungdom kanskje er den aller beste måten å gjøre 22 

dette på. 23 

 24 

Ordinært medlem: Eivind Kristiansen (ny) 25 

Eivind er 19 år, kommer fra Oslo men bor for tiden i Tromsø. Der har han begynt på en bachelor 26 

i fysikk og sitter som sekretær i Troms GU. Han ble medlem av GU i januar 2015, og har sittet 27 

som styremedlem i Oslo GU med ansvar for sosiale medier og skolebesøk. Han deltok i 28 

skolevalgkampen og sto på stand på Karl Johan for MDG. Etter valget gikk han ut av Oslo-styret 29 

for å gjøre ferdig vgs, men fortsatte som frivillig for sosiale medier-teamet på både lokalt og 30 

nasjonalt nivå for GU og MDG. Nå ønsker han å bidra med så mye som mulig og tror det er 31 

spennende og gøy å jobbe i Arbeidsutvalget. Til jul ønsker han seg nasjonalt karbonbudsjett og 32 

ullsokker. Blir han valgt inn i AU planlegger han å flytte tilbake til Oslo på nyåret.  33 



Bakgrunn  1 

Grønn Ungdom har egen delegatkvote på landsmøtet til Miljøpartiet De Grønne (MDGLM) på 12 2 

delegater – som er et tillegg til den øvrige representasjonen av Grønn Ungdom i 3 

fylkesdelegasjonene. GU-delegasjonens primære oppgave er å få gjennomslag for Grønn 4 

Ungdoms kampsaker. I 2013 vedtok landsstyret i Grønn Ungdom at halvparten av GU-5 

delegasjonen skulle bli valgt innad i arbeidsutvalget (AU), mens den resterende halvparten 6 

skulle bli valgt direkte av Grønn Ungdoms landsmøte (GULM). 7 

 8 

Muligheten for å søke om plass i GU-delegasjonen ble lyst ut gjennom innkallingen til 9 

landsmøtet 30. september, i tillegg til at det blitt lyst ut på Grønn Ungdom internkommunikasjon 10 

på Facebook. 11 

 12 

Presentasjon av søkere 13 

Miriam Akkouche (21) 14 

Tidligere stifter og leder for Grønn Ungdom Finnmark. Sitter i dag som folkevalgt og talsperson i 15 

Alta Kommune.  16 

 17 

«Jeg har vært på MDGs landsmøte to ganger før, men aldri som en del av Grønn Ungdoms delegasjon. 18 
Jeg lar meg til stadighet fascinere av innleggene deres, og har dermed også alltid hatt lyst til å være en 19 

del av delegasjonen og få god oppfølging på forhånd. Jeg jobber vanligvis sammen med gamle politikere 20 

som er minst dobbelt så gamle som meg, og savner ungdomspolitikerlivet hvor toleransen for nye ideer 21 
og alternative metoder er mye større. Håper å få kunne være en del av GU`s delegasjon og å framme 22 

god GU-politikk på Landsmøtet i 2017.»  23 

 24 

Anne Nijdam (16) 25 

Styremedlem i Grønn Ungdom Rogaland. Har vært observatør under landsstyremøtet til Grønn 26 

Ungdom og sittet i nominasjonskomiteen for Miljøpartiet De Grønne Rogaland sin stortingsliste 27 

for 2017. 28 

 29 

«Tiden og klimaendringene går fortere enn noensinne, derfor ønsker jeg å stille som delegat under 30 

landsmøtet til MDG i 2017. Det er vår generasjon som sitter med makten om noen år, og på denne 31 
måten er det viktig at vår stemme blir hørt. Det er vi som kommer til å få spørsmålet om hvordan klimaet 32 

skal "fikses". Det er vi som kommer til å oppleve følgene av en eventuell klimakatastrofe hvis vi ikke gjør 33 

noe med det nå. Det er vi som kommer til å oppleve masseutryddelsen av jordas arter hvis vi ikke tar tak. 34 
Jeg vet at Miljøpartiet De Grønne prioriterer disse fremtidsproblemene i sin politikk. Allikevel tørr jeg 35 

påstå at Grønn Ungdoms politikk vet bedre hva som må til for at fremtidens generasjoner, både 36 
mennesker, dyr og planter, skal kunne leve under de samme omstendighetene som oss. Grønn Ungdom 37 

er en organisasjon som representerer både mine, dine og naturens kjerneverdier. Dermed ville det vært 38 
meg en ære å stille som delegat for Grønn Ungdom under landsstyret til MDG.» 39 

 40 

Christoffer Bakken Tallerås (20) 41 

Økonomiansvarlig og landsstyrerepresentant for Grønn Ungdom Oppland.  42 

 43 

«Har vært Grønn Ungdom Opplands representant på 6 landsstyremøter nå og dermed klar for nye 44 
erfaringer.» 45 

https://www.facebook.com/groups/342094079136451/


 1 

Teodor Bruu (22) 2 

Avtroppende medlem i arbeidsutvalget, har vært på MDGLM i 2015 som AU-medlem. 3 

 4 

«Jeg har allerede deltatt på et MDGLM, hvor jeg var på talerstolen og ellers gjorde en god figur. Gjennom 5 
mitt verv i arbeidsutvalget har jeg opparbeidet politisk erfaring som vil komme godt med i en delegasjon, 6 

både før og under LM.» 7 

 8 

Øyunn Stokkeland Kåset (16) 9 

Talsperson og landsstyrereprentant for Grønn Ungdom Hordaland. Var på MDGLM gjennom 10 

fylkesdelegasjonen i 2015. 11 

 12 

«Jeg er svært motivert til å gjøre en innsats i forkant og under landsmøtet til MDG, for å få størst mulig 13 
gjennomslag for Grønn Ungdom sin egen politikk, der det er hensiktsmessig og lurt. Jeg tror det vil bli 14 

lærerikt, og en god erfaring å være med i GU sin delegasjon, og ikke MDG Hordaland sin sånn som jeg 15 
var med på i fjor, fordi man her får en dypere innføring i hvordan samarbeide for å nå felles mål, drive 16 

med lobbyvirksomhet for å få gjennomslag for politikken man ønsker og lese programmet gjennom GU-17 
briller sammen med andre motiverte GUere.» 18 

 19 

Lage Nøst (25) 20 

Avtroppende talsperson i Grønn Ungdom. Har deltatt på tre tidligere MDGLM som 21 

delegat/observatør, samt som gjest på kongresser i Miljöpartiet/GU i Sverige. 22 

 23 

«Jeg ønsker fremdeles å bidra med min kapasitet og kompetanse for å sikre Grønn Ungdom stort 24 

gjennomslag i programprosessen, selv om jeg går av som talsperson.» 25 

 26 

Mari Vold (25) 27 

Fylkesleder og landsstyrepresentant for Grønn Ungdom Sør-Trøndelag. Har deltatt aktivt på 28 

landsmøter og landsstyremøter i Grønn og Norsk Målungdom. 29 

 30 

«Eg har aldri deltatt på MDG LM før, men stiller til MDG ST si stortingsliste og vil vere med på å få GU sin 31 
politikk inn i det programmet som eg ev. skal stå for og kjempe for i valkampen. Meiner også at dette er 32 

ei viktig erfaring å ha som stortingskandidat. Ikkje minst trur eg det ville blitt kjempegøy!» 33 

 34 

Josefine Gjerde (17) 35 

Fylkesleder og landsstyrerepresentant for Grønn Aust-Agder. 36 

 37 

«Hadde vært veldig spennende å være med på MDGs landsmøte, spesielt i år siden det skal vedtas nytt 38 

partiprogram. Tror også det hadde vært veldig lærerikt.» 39 

 40 

Trine Jakobsen Rydland (24) 41 

Økonomiansvarlig i Oslo Grønn Ungdom og styreleder i UngOrg. Var delegat på MDGLM i 2016 42 

gjennom fylkesdelegasjonen. 43 

 44 

«Landsmøter er gøy, å få gjennomslag på landsmøter er enda mer gøy. Synes det er viktig at GU-45 

delegasjonen og alle andre GU-ere på landsmøtet er mest mulig aktive i debattene, det tror jeg at jeg 46 

kan bidra til.» 47 

 48 

Eivind Kristiansen (19) 49 



Sekretær i Grønn Ungdom Troms, og tidligere styremedlem Oslo Grønn Ungdom, SoMe-rådgiver 1 

for GU og MDG.  2 

 3 

«Veldig motivert til å få MDG sitt program til å ta ungdommens ønsker alvorlig. Ønsker å vise MDG at GU 4 

er nødvendige for at vi sammen skal ha en god valgkamp.» 5 

 6 

Emily Nerland (16) 7 

Styremedlem i Oslo Grønn Ungdom. 8 

 9 

«Jeg er veldig motivert for å gjøre mer i GU og jeg mener MDGLM vil bli en bra mulighet for å lære mer. 10 
Jeg er ganske ny i GU, men et sted må man jo starte med å få erfaring fra. Jeg er klar for å gjøre en 11 

innsats og å lære, og setter dette veldig høyt.» 12 

 13 

Elisabeth Nilsen (17) 14 

Sekretær i Oslo Grønn Ungdom. Tidligere engasjert i Elevorganisasjonen i Oslo. 15 

 16 

«Jeg vil være med på å påvirke partiets politikk, og lære mer om Grønn Ungdom.» 17 

 18 

Ivar Mekonnen Germiso Arnesen (16) 19 

Nestleder i Oslo Grønn Ungdom og observatør til landsstyret. Har vært delegat på diverse 20 

landsmøter, blant annet Norsk Målungdom, Europeisk Ungdom, i tillegg til MDG og Grønn 21 

Ungdom. Har også erfaring fra Ungdommens Bystyremøte i Oslo og Model United Nations. 22 

 23 

«At arbeidsprogrammet til MDG for neste stortingsperiode blir det beste arbeidsprogrammet me kan lage 24 

vil vere svært viktig for vegen vårt vidare som parti. Eg vil bruke mykje tid og krefter på at Grøn Ungdom 25 

får so mykje gjennomslag som mogleg på MDGs landsmøte i 2017. Når me lagar so mykje bra politikk 26 
som me gjer i Grøn Ungdom er det viktig at me får politikken gjennom hos MDG ogso. Ein del av grunnen 27 

til at eg er so glad i Grøn Ungdom er at me er det stortingsungdomspartiet som har størst makt over 28 
moderpartiet vårt. Eg vil bruke vår mogleik til å påverke slik at den neste stortingsperioden blir prega av 29 

so mykje Grøn Ungdom-politikk som mogleg.» 30 

 31 

Forslag til vedtak 32 

F1: Følgende velges som delegater i Grønn Ungdoms delegasjon til MDGLM 33 

 34 

1: … 35 

2: … 36 

3: … 37 

4: … 38 
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Valgkomiteen innstiller på at det velges en leder og en nestleder, i tråd med krav fra 1 

vedtektene. I tillegg innstiller vi på at det velges tre ordinære medlemmer.  2 

 3 

Kandidatbeskrivelse 4 

Leder: Jens Petter Grini Pedersen (gjenvalg - nytt verv) 5 

Jens Petter er 23 år, og kommer fra Lørenskog i Akershus. Han er for tiden bosatt i Bergen, og 6 

sitter som medlem av Grønn Ungdoms Arbeidsutvalg. Fra tidligere har Jens Petter erfaring som, 7 

blant annet, leder i Grønn Ungdom og De Grønne i Tromsø, generalsekretær i Grønne Studenter, 8 

og økonomiansvarlig i en rekke ledd av GU, MDG, og GS. På grunn av forventninger om litt 9 

lavere arbeidskapasitet i framtida kommer Jens Petter til å gå av som arbeidsutvalgsmedlem, 10 

men ønsker å fortsette å bidra i Grønn Ungdom som leder av kontrollkomiteen. 11 

 12 

Nestleder: Ida Beate Løken (gjenvalg - nytt verv) 13 

Ida er ei 21 år gamal jente frå Sunnfjord i Sogn og Fjordane, som for tida bur i Randaberg i 14 

Rogaland saman med kjærasten sin. Ho var med å stifte GU-SFj og var talsperson der 2012-15 

2014 og deretter styremedlem. Ho har også vore med i styret i MDG-SFj. Første erfaring med 16 

organisasjonsarbeid fekk ho gjennom Dyrebeskyttelsen Norge der ho var styremedlem i 17 

fylkeslaget 2011/2012. For tida har ho ingen verv i GU anna enn å vere medlem av 18 

Kontrollkomiteen. Ida ynskjer å delta med noko i GU og Kontrollkomiteen passar godt i forhold 19 

til tidskapasiteten til Ida. 20 

 21 

Ordinært medlem: Stian Bjørnøy (ny) 22 

Stian er 24 år, født og oppvokst i Ålesund, og bor i Oslo. Han har vært styremedlem i Oslo 23 

Grønn Ungdom og Oslo MDG, og har jobbet som digital rådgiver for MDG. Nå jobber han som 24 

kommunikasjonsrådgiver i Oslo MDG, og er lokallagsleder og lokalpolitiker i bydel Frogner. 25 

 26 

Ordinært medlem: Halvard Sutterud (ny) 27 

Halvard er 22 år, kommer fra Stavanger og studerer for tida fysikk på UiO. Han har vært 28 

medlem siden 2011, var med å starte opp GU Rogaland og sitter for tida som første vara til 29 

bydelsutvalget i Nordre Aker for MDG. Utover dette har han vært kasserer i et studentdrevet 30 

korps, er aktiv i studentorganisasjoner på Blindern og synes vedtekter er ganske greie, sånn 31 

egentlig.  32 

 33 

Ordinært medlem: Teodor Bruu (gjenvalg - nytt verv) 34 

Teodor er en filosofistudent på 22 år, oppvokst og bosatt i Oslo. Han har sittet i arbeidsutvalget 35 

til Grønn Ungdom i den nåværende valgperioden og har ellers erfaring fra Grønn Ungdom 36 

Hordaland, Sentralt Ungdomsråd i Oslo, i tillegg til at han er en aktiv del av revymiljøet i 37 

hovedstaden. Han ser på arbeid med å vedtektskontrollere GUs øvrige organer som både svært 38 

viktig og utrolig givende.  39 



Bakgrunn   1 

På LS-3-16 nedsatte landsstyret en forberedende valgkomité bestående av Rauand Ismail, Christopher 2 

Hermansen og Øyunn Stokkeland Kåset. Komiteens mandat har vært å komme med en innstilling til LS-3 

4-16 med forslag til hvem som skal utgjøre Grønn Ungdom sin valgkomité. Landsstyret innstilte 4 

enstemmig på forslaget under. 5 

 6 

Dette er vedtekten forberedende valgkomité har jobbet ut i fra: 7 

 8 

§ 10.1 Landsstyret innstiller på valgkomité. Det nedsettes en gruppe i landsstyret som  9 

kommer med forslag til valgkomité. Landsmøtet velger valgkomité bestående av fire medlemmer, hvorav én 10 
leder, og to varamedlemmer. Kun medlemmer kan velges til valgkomiteen og inneha hvert enkelt verv i 11 

maksimalt to år sammenhengende. 12 

 13 

Arbeidsmetode 14 

Forberedende valgkomité hadde konstituerende møte den 6. september, der to av tre medlemmer 15 

hadde anledning til å stille. Her ble Øyunn Kåset valgt som koordinator for gruppen. Det ble satt opp 16 

en plan som ble avgjørende for å få arbeidet i havn innen fristen, den 9. september, da sakspapirene for 17 

LS-4-16 ble sendt ut.   18 

 19 

Dette er i hovedsak kriteriene vi den 6. september ble enige om å etterstrebe for en god sammensetning 20 

av valgkomitéen: geografisk spredning, kjønnsbalanse, kjennskap til organisasjonen og aldersspenn. 21 

 22 

Forberedende valgkomité sendte ut søknadsskjema på facebookgruppa «Grønn Ungdom 23 

internkommunikasjon» og til alle ledere i de respektive fylkene slik at innspillsskjemaet nådde ut til flest 24 

mulig. I tilllegg ble sittende valgkomitemedlemmer kontaktet for å høre om de var interessert i gjenvalg. 25 

  26 

Fristen for å sende innspill til skjemaet ble ikke overholdt særlig strengt, men var satt til kl 16.00, i 27 

underkant av 24 timer etter publiseringen. Det var fremdeles mulighet til å ta direkte kontakt 28 

med Rauand, Christopher eller Øyunn direkte for å vise sin interesse.    29 

 30 

Vi intervjuet over telefon og mail de aktuelle kandidatene som hadde blitt spilt inn eller spilt inn seg selv, 31 

og sagt seg interessert i en plass i valgkomitéen. Samme kveld hadde forberedende valgkomité et møte 32 

der sammensetningen av valgkomiteen ble bestemt.   33 

 34 

Innstillingen   35 

Leder: Anne Nijdam (ny)   36 

Anne er 16 år gammel, og kommer fra Rogaland. Anne bor i Stavanger hvor hun går på St. Olav 37 

videregående skole. Anne er styremedlem i Grønn Ungdom Rogaland, og sitter i nominasjonskomiteen i 38 

MDG Rogaland for Stortingsvalget 2017. 39 

 40 

Valgkomitémedlem: Anne Line Nilsen (ny)   41 



Anne Line er 17 år gammel og kommer fra Vestfold. Anne Line bor i Tønsberg hvor hun går i 2.klasse på 1 

videregående. Anne Line er leder for Grønn Ungdom Vestfold, og er også landsstyrerepresentant for 2 

fylkeslaget. 3 

 4 

Valgkomitémedlem: Ingvild Garmo Nilsson  (ny)   5 

Ingvild er 18 år gammel, og kommer fra Fredrikstad. Ingvild bor i Oslo hvor hun studerer 6 

lektorutdanning på Universitetet i Oslo (UiO). Ingvild er med Grønn Ungdom Økonomigruppe og har 7 

tidligere vært økonomiansvarlig og LS-representant for Grønn Ungdom Østfold. 8 

 9 

Valgkomitémedlem: Alexander Jansen  (ny)   10 

Alexander er 25 år gammel, og kommer fra Sør-Trøndelag. Alexander bor i   11 

Trondheim hvor han for øyeblikket studerer. Alexander er tidligere fylkesleder for Grønn Ungdom Sør-12 

Trøndelag, og har også sittet i Grønn Ungdom sin forberedende valgkomité. 13 

  14 

Varamedlem: Håkon Nakkerud Opedal  (ny)   15 

Håkon er 24 år gammel, og kommer fra Kinsarvik i Hordaland. Håkon bor for tiden i   16 

Bergen hvor han studerer grunnskolelærerutdanning. Håkon er talsperson for   17 

Grønn Ungdom Hordaland, og sitter også i MDG Hordaland og Bergen sine styrer.  18 

 19 

Varamedlem: Line Fjørstad (ny) 20 

Line er 23 år gammel og bor i Trondheim. Her studerer hun bevegelsesvitenskap ved NTNU, ved siden 21 

av jobb. Line har erfaring fra styret i Grønn Ungdom Sør-Trøndelag, i tillegg til å sitte i kommunestyret i 22 

Trondheim for De Grønne.   23 

 
 
Med vennlig hilsen,   
   
Øyunn Stokkeland Kåset, Rauand Ismali og Christopher Hermansen   
Forberedende valgkomité   
   
Bergen, 9. september  



Valgkomiteen innstiller på at landsmøtet velger seks ordinære medlemmer og to nummererte 1 

varaer til internasjonalt utvalg. 2 

 3 

Ordinært medlem: Lena Høyrem Gabrielsen (ny) 4 

Ordinært medlem: Alex Sigal (ny) 5 

Ordinært medlem: Sylvia Hetlelid Isaksen (ny) 6 

Ordinært medlem: Lars Christian Bjørnå (ny) 7 

Ordinært medlem: Vilde Ingeborg Holtan Håvardsrud (Ny) 8 

Ordinært medlem: Alexander Jansen (Ny) 9 

1.vara: Marthe Sponberg (ny) 10 

2. vara: Mia Kristoffersen (ny) 11 

 12 

Kandidatbeskrivelse 13 

Ordinært medlem: Lena Høyrem Gabrielsen (ny) 14 

Lena fyller snart 21 år og er fra Kristiansand. Hun ble medlem under stortingsvalget i 2013 og 15 

tok etterhvert over som talsperson i GU Vest-Agder. Ellers har hun representert GU i MDG 16 

Kristiansand og Vest-Agder, sittet i GUs landsstyre og vært valgkampansvarlig for GU i Vest-17 

Agder. Hun er også valgt inn som vara for De Grønne i Kristiansand bystyre. Siden dette har hun 18 

hatt et opphold fra GU, men har det siste året brukt mye tid i Mexico og Guatemala i samarbeid 19 

med grasrotorganisasjoner og sosiale bevegelser der gjennom LAG. Dette har gitt motivasjon til 20 

å fortsette med politikk hjemme, hvor arbeidet til internasjonalt utvalg virker midt i blinken.  21 

 22 

Ordinært medlem: Alex Sigal (ny) 23 

Alex er 25 år, bor i Oslo og kommer fra Porsgrunn. Han har erfaring som visepresident av ISU 24 

Norway, som nestleder og styremedlem av Studentutvalget til Industri Energi LO-forbund og 25 

som internasjonalt ansvarlig i SOT (Studentorganisasjonen i Telemark), Høgskolen i Telemark. 26 

Han har stort engasjement for miljøproblematikk og studerer til master i energi og 27 

miljøteknologi. Han har erfaring fra ungdomsutvalgsarbeid innen studentpolitikk fra Norge og 28 

utland. Som nestleder var han engasjert i studentutvalget til Industri Energi og ISU Norge innen 29 

relevante oppgaver innenfor sentrale og lokale vedtekter og arbeid for bedre studievilkår. 30 

 31 

Ordinært medlem: Sylvia Hetlelid Isaksen (ny) 32 

Sylvia er 26 år, født og oppvokst i Oslo, men har bodd i Trondheim siden 2013, hvor hun 33 

studerer medisin og forsker på hjertet. Hun meldte seg inn i 2015 for å bidra i valgkampen, og 34 

har ikke hatt noen verv i MDG eller GU til nå. Hun har imidlertid erfaring med styrearbeid fra 35 

blant annet studentorganisasjoner ved Medisinsk fakultet, og som tillitsvalgt på sin tidligere 36 

arbeidsplass. Sylvia stiller som kandidat til Internasjonalt Utvalg fordi hun ønsker å jobbe for at 37 

grønn politikk realiseres, også utenfor Norge, og gjennom et godt og tett internasjonalt 38 

samarbeid sørge for å styrke vår og våre søsterorganisasjoners politiske arbeid.  39 

 40 

Ordinært medlem: Lars Christian Bjørnå (ny) 41 

Lars Christian er 22 år, født og bosatt i Kristiansund. Han har tidligere vært 42 

landsstyrerepresentant og fylkesleder for Grønn Ungdom Møre og Romsdal, og sitter foreløpig 43 

som førstevara til MDG Kristiansund i bystyret. Av tidligere verv har han også vært sekretær i 44 



Kristiansund MDG. Hovedgrunnlaget til at han stiller til Internasjonalt Utvalg er at han har en 1 

interesse for å lære mer om dominerende politiske kulturer, og hvordan dette påvirker 2 

ungdomskultur og ytringsfriheten i utlandet, samt at han har en genuin interesse for 3 

kulturforskjeller og utfordringer som kommer som en følge av de. 4 

 5 

Ordinært medlem: Vilde Ingeborg Holtan Håvardsrud (Ny) 6 

Vilde er 22 år og kommer fra Kongsberg i Buskerud. Der sitter hun i kommunestyret, er vara for 7 

formannskapet, forliksrådet og administrasjonsutvalget. I tillegg er hun nestleder i styret til 8 

MDG Kongsberg, leder for Grønn Ungdom Buskerud og har blitt innstilt på 2. plassen til 9 

stortingslisten av nominasjonskomiteen i Buskerud. Hun ser på Internasjonalt utvalg som en 10 

mulighet for å få et bedre samarbeid med de andre grønne ungdomspartiene, noe som er viktig 11 

for en stabil og bærekraftig verden. 12 

 13 

Ordinært medlem: Alexander Jansen (Ny) 14 

Alexander er 25 år, bor og kommer fra Trondheim i Sør-Trøndelag. I 2015 var han fylkesleder for 15 

Grønn Ungdom Sør-Trøndelag, og var samtidig ungdomsdelegat til fylkesstyret for MDG Sør-16 

Trøndelag. Alexander er nå ordinært styremedlem i GUST. 17 

Alexander stiller som kandidat for Internasjonalt Utvalg fordi han ønsker å bidra til å se Grønn 18 

Ungdoms politikk og verdier spre seg på kryss av landegrenser og hav.  19 

 20 

1.vara: Marthe Sponberg (ny) 21 

Marthe er 19 år og kommer fra Drøbak. Hun har tidligere erfaring som både styremedlem og 22 

sekretær ved fylkesstyre i Akershus. Ellers har hun erfaring fra blant annet jobben som 23 

nestleder i elevrådet ved Ås VGS, representant for Ås VGS ved Akershus Fylkeselevråd og som 24 

nestleder og sekretær i lokallaget til Press i Follo (Follo-Press). 25 

 26 

2. vara: Mia Kristoffersen (ny) 27 

Mia er 20 år, kommer fra Stjørdal i Nord-Trøndelag og studerer for tiden sykepleie i Trondheim. 28 

Mia har vært aktiv siden starten av 2014, hvor hun blant annet har vært leder for GU i Nord-29 

Trøndelag, landsstyrerepresent og valgkampsansvarlig i tillegg til å være styremedlem i MDG 30 

Nord-Trøndelag. Hun sitter for øyeblikket som styremedlem i GU Nord-Trøndelag. Mia brenner 31 

for et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse med solidaritet for dyr og natur, og mener 32 

et godt internasjonalt samarbeid er helt essensielt for å oppnå dette. 33 


