
Valgkomiteen ble valgt av Grønn Ungdoms landsmøte 25.-27. november 2016, og har bestått 
av Anne Nijdam, Anne Line Nilsson, Line Fjørstad, Ingvild Nilsson, Christopher Bergli 
Hermansen og Håkon Nakkerud Opedal. Valgkomiteen konstituerte seg selv på sitt første 
møte 2. desember 2016, med Anne Nijdam som leder, og Anne Line Nilsson, Line Fjørstad, 
Ingvild Garmo Nilsson, Christopher Bergli Hermansen og Håkon Nakkerud Opedal som 
ordinære medlem. 
 

Mandat 
Grønn Ungdoms vedtekter gir følgende mandat for valgkomiteen: 
 

§ 10.2 Valgkomitéen har ansvar for å innstille kandidater til alle verv som velges av 
landsmøtet i henhold til § 5.6. Valgkomiteen skal innstille på hvor mange 
arbeidsutvalgsmedlemmer det skal velges. Valgkomiteens forslag skal være ferdig tre uker før 
landsmøtets start. 
 
§ 10.3 Valgkomiteen skal tilstrebe lik kjønnsfordeling og at forskjellige strømninger i 
organisasjonen er representert. 
Vedtektenes § 5.6 omtaler ikke hvilke verv komiteen skal innstille på, men § 5.5 viser til at 
landsmøtet skal velge internasjonalt utvalg, kontrollkomité, arbeidsutvalg og valgkomité. 
Sistnevnte skal innstilles til av landsstyret, i henhold til vedtektenes § 10.1. Valgkomiteen sin 
oppgave er dermed å innstille kandidater til: 
 
Valg av internasjonalt utvalg 
Valg av kontrollkomité 
Valg av arbeidsutvalget bestående av 

to talspersoner av forskjellig kjønn 
generalsekretær 
inntil syv styremedlemmer, hvorav ikke mer enn 60 % av ett kjønn. 
internasjonal kontakt 

 
Valgkomitéens arbeid 
Etter å ha supplert AU i Februar, gjenopptok valgkomitéen arbeidet sitt i April, og har hatt tre 
ordinære møter. Komitéen har pålagt seg selv taushetsplikt. 
I April sendte vi ut en e-mail til alle sittende tillitsvalgte for å avklare hvem som stilte til 
gjenvalg, samt få innspill på kandidater og kriterier til bruk i sammensetning av de ulike 
organene. Ettersom valgkomitéen skulle innstille på ny generalsekretær og ikke-mannlig 
talsperson hadde de også møter/samtaler med de sittende talspersonene og generalsekretær i 
Grønn Ungdom, hvor kriterier for de ulike vervene ble diskutert. Kriterier ble deretter fastsatt 
på valgkomitéens møte i juni. 
 
Alle verv ble utlyst siste uka i juni gjennom medlemsmail, sosiale medier, og Grønn Ungdoms 
nettsider. Vi mottok i løpet av juni og juli totalt innspill om 77 kandidater. Blant kandidatene 
har det vært en overvekt av kvinnelige kandidater og kandidater fra Østlandet. Vi har fått 
innspill på folk innenfor og utenfor organisasjonen. Alle kandidater har blitt kontaktet, og de 
som var interessert har blitt intervjuet i forkant av komiteens innstillingsmøte. I tillegg ble det 
utsendt spørsmål til alle kandidater som stilte til generalsekretær, talsperson, internasjonal 



kontakt, og leder for kontrollkomité. Vi har hatt som mål å være minst to fra valgkomitéen til 
stede på alle intervjuer, og med få unntak har vi overholdt dette målet. 
 
Komiteen vedtok en fremdriftsplan tidlig i prosessen hvor vi satt oss som mål å starte med 
intervju i august, og ha innstillingen klar til det siste landsstyremøtet i perioden, altså LS-3-17. 
Komitéen har greid dette målet og hadde sitt innstillingsmøte 23.09.17. 
 
I år har valgkomitéen innstilt nye kandidater til vervene talsperson og generalsekretær. Det var 
flere egnede kandidater til begge vervene, noe som gjorde innstillingsprosessen krevende. 
Etter mange timer med diskusjon ble valgkomitéen enige, og vi er sikre på at de innstilte vil 
gjøre en god jobb for Grønn Ungdom i året som kommer.  
 
I sammensetning av arbeidsutvalget har komitéen søkt balanse når det gjelder alder, politisk 
standpunkt og kompetanse. Basert på tilbakemeldinger fra organisasjonen har vi ønsket at 
arbeidsutvalgets medlemmer i hovedsak skal holde til på det sentrale Østlandet. For 
innstillingen som en helhet har vi prioritert kandidater som allerede har formell erfaring fra 
Grønn Ungdom. I tillegg har vi etterstrebet balanse mellom politisk og organisatorisk erfaring 
blant de innstilte. Vi har gjort vårt ytterste for å oppnå kjønnsbalanse i alle organene. Vi har 
greid dette målet i arbeidsutvalget og kontrollkomité, men i IU har det blitt skjevheter.  
 
Valgkomitéens innstilling er enstemmig. Takket være flere gode kandidater, er vi sikre på at vår 
innstilling er solid, og vi føler oss trygge på at organisasjonen vil være i gode hender gjennom 
det kommende året. Vi er spente på å følge organisasjonens utvikling videre.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Valgkomiteen innstiller på maksimalt antall ordinære medlemmer, sju, samt generalsekretær, to 
2 talspersoner av hvert kjønn og internasjonal kontakt. 
 
Generalsekretær: Guri Barka Martins (gjenvalg - nytt verv) 
Talsperson: Ola Eian (gjenvalg) 
Talsperson: Hulda Holtvedt (ny) 
Internasjonal kontakt: Theodor Bruu (ny) 
Ordinært medlem: Eivind Kristiansen (gjenvalg) 
Ordinært medlem: Trine Jakobsen Rydland (gjenvalg) 
Ordinært medlem: Sebastian Teigen Nygård (gjenvalg) 
Ordinært medlem: Nora Heyerdhal (ny) 
Ordinært medlem: Rauand Ismail (ny) 
Ordinært medlem: Ivar Mekonnen Germiso Arnesen (ny) 
Ordinært medlem: Miriam Staffansdotter Langmoen (ny) 
 

Kandidatbeskrivelse 
 
Generalsekretær: Guri Barka Martins (gjenvalg - nytt verv) 
Guri er 22 år og kommer fra Jørpeland, men bor nå i Oslo hvor hun studerer sosiologi på UiO 
med fokus på organisasjon og kommunikasjon. Ved siden av studiene jobber hun som 
personlig assistent gjennom Uloba. Guri ble leder for GU Rogaland i 2013. I 2014-15 deltok 
hun i Grønn Ungdoms utvekslingsprosjekt med Kenya Young Greens, hvor hun lærte mye om å 
samarbeide organisatorisk på tvers av kulturer og språkbarrierer. Guri har vært medlem av 
arbeidsutvalget siden 2015, og i forbindelse med valgkampen i år var hun hovedansvarlig for 
både materiell- og kommunikasjonsgruppa. Det er organisasjonsarbeid Guri trives aller best 
med, og hun er veldig motivert for å bruke det neste året på å gjøre Grønn Ungdom enda 
bedre og kulere! 
 
Talsperson: Ola Eian (gjenvalg) 
Ola Eian (24) kommer fra Osen på Trøndelagskysten og bor nå på Nesodden i Akershus. Han 
har tatt en bachelor i biologi i Bodø hvor han ble aktiv i Grønn Ungdom Nordland i 2013.  I 
2015 gikk han av som fylkesleder og ble valgt inn i Arbeidsutvalget. Ola begynte på 
naturforvaltingsstudier på Ås, men ble i 2016 valgt som talsperson og har siden jobbet fulltid 
for Grønn Ungdom. Han vil redde verden, og mener Grønn Ungdom er stedet å gjøre det. 
Saken vår, den gode stemninga og alle menneskene i organisasjonen motiverer Ola til å stille til 
gjenvalg.  
 
Talsperson: Hulda Holtvedt (ny) 
Hulda er 18 år og kommer fra Oslo, hvor hun også bor og tar tredje året av videregående som 
privatist. Hun har vært leder og talsperson i Oslo Grønn Ungdom siden 2015, og har gjennom 
disse vervene vært landsstyrerepresentant, valgkampansvarlig, medlem av GUs 
valgkampstrategiske utvalg og fylkesstyremedlem i Oslo MDG. Hulda var Oslo MDGs 4. 
kandidat ved stortingsvalget i høst og er nå vara til Stortinget. Som en av GUs mer profilerte 
politikere, har Hulda erfaring med det meste av mediearbeid. Hun er veldig motivert for å 
bygge organisasjon, utvikle ny politikk og ruste Grønn Ungdom for neste valgkamp. 
 
  



Internasjonal kontakt: Theodor Bruu (ny) 
Teodor er 23 år, kommer fra Oslo, og er nå bosatt på Vålerenga i Gamle Oslo. Han har tidligere 
sittet i Grønn Ungdom sitt arbeidsutvalg. I inneværende periode har han foruten å sitte i 
Kontrollkomitéen, tatt aktivt del i det internasjonale arbeidet til Grønn Ungdom gjennom å 
delta på flere utenlandsreiser. Han ivrer etter å ta fatt på jobben som internasjonal kontakt, og 
vil bruke mye tid og krefter på å få Internasjonalt Utvalg til å bli et driftig og viktig organ i 
organisasjonen. Når Teodor ikke gjør grønne ting, studerer han filosofi på masternivå på 
Blindern.  
 
Ordinært medlem: Eivind Kristiansen (gjenvalg) 
Eivind er 20 år, og kommer fra Oslo. Det siste året har han vært medlem av arbeidsutvalget i 
Grønn Ungdom hvor han har vært skoleringsansvarlig, og jobbet masse med SoMe. Tidligere 
har han også vært styremedlem i Oslo GU, og har det siste året vært sekretær i Tromsø GU. 
Det som motiverer ham til å stille til gjenvalg i AU er at miljøet ikke kommer til å fikse seg selv. 
Utenom Grønn Ungdom er Eivind fulltidsstudent  
 
Ordinært medlem: Trine Jakobsen Rydland (gjenvalg) 
Trine er 25 år, og kommer fra Oslo. Hun har vært sekretær og økonomiansvarlig i Oslo Grønn 
Ungdom siden høsten 2015, fram til hun i februar ble supplert inn i arbeidsutvalget. Trine 
sitter nå i programkomiteen til Oslo MDG, og har tidligere vært GUs representant i fylkesstyret 
til Oslo MDG. Hun har nylig startet i jobben som gruppesekretær for MDGs bystyregruppe i 
Oslo, hvor hun også har vært rådgiver. Trine har tidligere vært henholdsvis daglig leder, 
styreleder og nestleder i Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) de siste fem 
årene. Trine har hatt det veldig  fint i AU så langt, og vil gjerne fortsette å bidra med sin 
organisasjonserfaring.  
 
Ordinært medlem: Sebastian Teigen Nygård (gjenvalg) 
Sebastian er 20 år gammel, kommer fra Flatøy, utenfor Bergen, og bor på Stubberud, utenfor 
Ski. Det siste året har han vært ordinært medlem i Arbeidsutvalget i Grønn Ungdom. Tidligere 
har han vært Økonomiansvarlig i Grønn Ungdom Hordaland, Landsstyrerepresentant for 
Changemaker Nordhordland og Nestleder i Meland Ungdomsråd. Han er utdannet fagarbeider 
innen CNC-Maskineringsfaget, og studerer for tiden psykologi ved Universitetet i Oslo. 
Sebastian brenner for grønn politikk og Grønn Ungdom, og tror den beste måten å få brukt 
dette engasjementet på, er gjennom arbeid i Arbeidsutvalget. 
 
Ordinært medlem: Nora Heyerdhal (ny) 
Nora er 18 år og kommer fra Oslo. Hun stiller til valg i Grønn Ungdom fordi hun brenner for 
klima og miljø. Tidligere har hun sittet to perioder i fylkesstyret til Oslo GU, vært MDGLM-
delegat, leder for valgkomitéen i Oslo GU, og var aktiv i valgkampen 2015 og 2017. Videre har 
hun vært aktiv i elevråd og skrevet for forskning.no. Det som motiverer Nora til å stille er 
gleden av å se resultater etter hardt arbeid.  I AU har hun lyst å jobbe med politikkutvikling, 
sommerleir, og å skape god stemning i Grønn Ungdom. Utenom Grønn Ungdom går hun siste 
året på vgs.  
 
Ordinært medlem: Rauand Ismail (ny) 
Rauand Ismail er 18 år gammel og bor i Oslo, hvor han går sitt siste år på Foss videregående 
skole. Han har vært leder i Akershus Grønn Ungdom i to år og gjennom dette vært 
landsstyrerepresentant, fylkesstyremedlem i Akershus MDG og valgkampansvarlig. Rauand har 
arbeidserfaring fra blant annet Nationaltheatret og Akershus Kunstsenter og jobber nå som 
kulturjournalist i Romerikes Blad. Han vil sitte i arbeidsutvalget fordi norsk oljepolitikk er noen 
kjipe greier. Han ser frem til å bygge Grønn Ungdom videre på det gode arbeidet som har blitt 
gjort før ham og til å utvikle ny politikk.  
 



Ordinært medlem: Ivar Mekonnen Germiso Arnesen (ny) 
Ivar er 17 år og kommer fra Oslo. Han har vært nestleder i Oslo Grønn Ungdom, observatør i 
landsstyret, vært MDGLM representant for GU, og vært i representantskapet til Oslo MDG. 
Videre er han leder for Katta Målungdom og har deltatt på to European Youth Parliament-
konferanser, fem Model United Nations-konferanser, og vært arbeidsutvalgsmedlem i Sentralt 
Ungdomsråd. Akkurat nå går han tredjeklasse, og ønsker å arbeide politisk for hele Grønn 
Ungdom. Han vil bruke erfaringen sin i fylkesstyret til å arbeide med fylkeslagene. 
 
Ordinært medlem: Miriam Staffansdotter Langmoen (ny) 
Miriam er 23 år og har nettopp flyttet hjem til Oslo for å studere realfag. De siste fire årene 
har hun studert økonomi i USA, der hun ledet en skeiv studentorganisasjon og jobbet med 
forebygging av seksuell vold. Tidligere har Miriam sittet i programkomiteen til Oslo MDG, og 
hun var rådgiver for Oslo MDGs andrekandidat ved kommunevalget i 2015. Hun har også 
deltatt i to skolevalgkamper. Miriam ønsker å bruke de neste årene på å bidra mest mulig til 
GU og gleder seg til å kunne jobbe med grønn politikk i hverdagen. Hun er opptatt av LHBTQ-
politikk, likestillingspolitikk og helse- og sosialpolitikk 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
§ 9.1 Kontrollkomiteen består av tre eller fem medlemmer og inntil tre nummererte 
varamedlemmer som velges av landsmøtet og som ikke kan ha andre sentrale verv eller være 
representant eller vararepresentant i landsstyret. Landsmøtet velger leder og nestleder i 
kontrollkomiteen. 

 
Valgkomiteen innstiller på at det velges en leder og en nestleder, i tråd med krav fra 
vedtektene. I tillegg innstiller vi på at det velges ett ordinært medlem og ett varamedlem. 
 

Kandidatbeskrivelse 
 
Leder: Jens Petter Grini Pedersen (gjenvalg) 
Jens Petter er 24 år, kommer fra Lørenskog i Akershus og bor i Bergen. Han har fra tidligere 
erfaring som, blant annet, arbeidsutvalgsmedlem i Grønn Ungdom, leder i Grønn Ungdom 
Tromsø, og frivilligkoordinator for MDG Bergen. Jens Petter er sittende leder i 
kontrollkomiteen og jobber som Kontorleder i et lokalt bergensk firma. Han ønsker å bidra til å 
bidra til å skape gode rutiner for kontrollkomiteens arbeid. 
 
Nestleder: Esmeralda Cecilie Pérez (ny) 
Esmeralda er 18 år, og kommer fra Moss. I hverdagen går hun på sciencelinja på vgs, og jobber 
på Inspiria Science Center. Hun er leder i fylkeslaget i Østfold, men har tidligere vært 
økonomiansvarlig. Begge disse vervene har gitt henne kjennskap til både kulturen og 
vedtektene i Grønn Ungdom, som er nyttig i arbeidet til KK. Hun stiller til nestleder i KK fordi 
hun vil være en ressurs for organisasjonen. Hun synes det er skikkelig artig og givende å være 
med i Grønn Ungdom, og ønsker å bidra til å utvikle organisasjonen videre. 
 
Ordinært medlem: Odin Løkken Øra (ny) 
Odin er 20 år og kommer fra Trondheim hvor han også bor per dags dato. Han har i år begynt å 
studere matteknologi ved NTNU etter et år ved folkehøgskole. De to siste åra har han sittet i 
styret til GU Sør-Trøndelag, hvorav det siste som økonomiansvarlig, og stiller altså nå til 
kontrollkomitéen. Her håper han å få brukt sine organisatoriske erfaringer til å viderebringe 
det bunnsolide arbeidet som blir gjort av kontrollkomitéen bak kulissene i GU. 
 
Varamedlem: Jon Fartein Lyngre Hoel (ny) 
Jon er 24 år og bor på Ås. Han har tidligere vært med i Natur og Ungdom før han meldte seg 
inn i Grønn Ungdom i 2012. Han studerer byplanlegging med jus, noe som kan komme godt 
med i arbeidet til KK.  Det som motiverer Jon til å stille til KK er at han liker å jobbe med 
formaliteter, og mener derfor at et verv i kontrollkomité vil være naturlig for ham. Akkurat nå 
har han ett år igjen av studiene på NMBU. 
 

 
 
 
  



§ 8.1 Internasjonalt utvalg består av fem til syv medlemmer og inntil tre varamedlemmer 
som velges på landsmøtet. […] Internasjonal kontakt har veto i internasjonalt utvalgs 
beslutninger. 

 
Valgkomiteen innstiller på at landsmøtet velger fire ordinære medlemmer og en vara til 
internasjonalt utvalg. Dermed vil internasjonalt utvalg bestå av fem medlemmer medregnet 
internasjonal kontakt. 
 
Ordinært medlem: Charlotte Bilden (ny) 
Ordinært medlem: Åsalinn Arntzen Dale (ny) 
Ordinært medlem: Matilde Marie Riveros Laumb (ny) 
Ordinært medlem: Oda Sofie Pedersen (ny) 
 

Kandidatbeskrivelse 
 
Ordinært medlem: Charlotte Bilden (ny)  
Charlotte er 19 år, og studerer japansk bachelor ved Universitetet i Oslo. Tidligere har hun 
bodd litt her og der på Sør- og Østlandet, men hun har flest minner fra Sande og 
Drammen.  For omtrent ett år siden var hun på utveksling i Japan, for å lære om språk og 
kultur. Charlotte har erfaring fra GU Buskerud og GU Oslo, og føler at Grønn Ungdom passer 
henne perfekt ideologisk og sosialt. Derfor er hun klar for å gjøre en forskjell gjennom arbeidet 
i IU. 
 
Ordinært medlem: Åsalinn Arntzen Dale (ny) 
Åsalinn Arntzen Dale (19) studerer Lektor i Nordisk i Bergen og er sekretær i Hordalands 
fylkesstyre. Hun kommer fra Hvaler i Østfold, der hun også har vært aktiv i fylkesstyret. 
Internasjonal solidaritet, dyrevern og likestilling er blant hjertesakene. Motivasjonen for å sitte 
i IU er å få være med på å påvirke politikken internasjonalt, noe som i høyest grad er viktig for 
et parti der solidaritet og velferd for alle globalt er overordnet.  
 
Ordinært medlem: Matilde Marie Riveros Laumb (ny) 
Matilde er 21 år og kommer fra Oslo og Nesodden, men bor nå i Oslo. Hun er halvt 
paraguayisk, har reist en del, deriblant til Serbia og Georgia i forbindelse med Grønn Ungdom, 
og har bodd fem måneder i Paraguay. Matilde har vært i GUs valgkomité, stått på 19. plass på 
stortingslisten til Akershus MDG, og har vært økonomiansvarlig i Akershus Grønn Ungdom. 
For tiden tar hun enkeltemner på UiO. Hun brenner for grønn politikk, og føler seg svært 
motivert til internasjonalt utvalg. 
 
Ordinært medlem: Oda Sofie Pedersen (ny) 
Oda er 17 år, og er født og bosatt i Søgne i Vest-Agder. Hun har tidligere erfaring som 
nestleder og er innstilt som ny fylkesleder for GU Vest-Agder. For tiden går hun siste år på 
videregående skole, samtidig som hun sitter i elevråd, og jobber som frivillig i Røde Kors. 
Klimaendringer kjenner ikke landegrenser, og derfor er et internasjonalt samarbeid viktig i 
kampen for en grønnere fremtid. Det er grunnen til at hun ønsker å være en del av grønn 
ungdoms internasjonale utvalg.  
 


