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VALGKOMITEENS INNSTILLING 
Valgkomiteens prosess 
 
Valgkomiteen konstituerte seg tidlig i mars. Frem til sommeren dannet vi grunnlaget for 
prosessen vi har hatt i høst i form av fremdriftsplan og utvikling av kriterier. Basert på 
diskusjon innad i komiteen, innspill fra LS og sentralstyret og arbeid fra forrige valgkomité, ble 
det utviklet et sett kriterier for kandidater til sentrale verv, og til sammensetning av helheten. 
Det ble gjennomført kartleggingsintervjuer med sentralstyret og ledelsen i juni. 
Kontrollkomitéen fikk oppfølging over e-post. 
 
Etter sommeren gikk hele organisasjonen, valgkomitemedlemmene inkludert, i 
valgkampmodus, og vi startet ikke intervjuprosessen før slutten av september. Selv om vi 
tidlig fikk innspill på at innstillingen burde være ferdig til årsmøtesesongen i fylkeslagene, 
valgte vi altså å heller ta hensyn til valgkampen. Vi har i stedet hele tiden oppfordret 
kandidater til sentrale verv til å også stille til styrene i sine respektive fylkeslag og heller 
trekke seg om vi skulle innstille på dem. 
 
Til grunn for innstillingen ligger kriteriene som ble vedtatt tidlig i prosessen. Vi har innstilt 
personer på bakgrunn av hvordan vi mener de oppfyller kravene, både som enkeltperson, i sin 
rolle og som en del av et helhetlig sentralstyre. Vi har fulgt kriteriene i prioritert rekkefølge. I 
tillegg til kriteriene har vi tatt hensyn til hvordan vi får en helhetlig god gruppedynamikk.  
 
Vi mottok innspill til kandidater fra valgkomiteen ble konstituert og helt til siste del av 
intervjufasen. Innspillene kom fra medlemmer, det sittende sentralstyret, kontrollkomiteen, 
MDG-medlemmer og fra valgkomiteen selv. Vi fikk totalt inn over 120 innspill, hvorav 
omtrent 55 valgte å stille seg til disposisjon for verv. Vi har intervjuet alle kandidatene som 
stilte seg til disposisjon for vervene talsperson, generalsekretær, internasjonal kontakt, 
sentralstyremedlem, kontrollkomitéleder og kontrollkomitémedlem og kontrollkomité-vara. I 
tillegg har vi lest skriftlige beskrivelser av kandidater som stiller til MDGLM-delegasjonen. 
 
Basert på intervjuprosessen vurderte vi alle kandidatene som hadde stilt seg til disposisjon, og 
plukket til slutt nøye ut kandidatene vi innstiller på, basert på de kriteriene vi hadde vedtatt. 
Valgkomiteen er svært fornøyde med den innstillingen vi nå leverer til landsmøtet, og er sikre 
på at dette er en gjeng med folk som utfyller hverandre godt og som kan være med på å løfte 
GU til nye høyder både organisatorisk og politisk. 
 
Vennlig hilsen 
 
Valgkomiteen i Grønn Ungdom 
Guri Barka Martins (leder), Juni Berg-Nilsen, Halvard Håvardsrud, Eline Haakestad, Oda Sofie 
Pettersen og Helena Bugge (vara) 
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Innstilling til sentralstyre 
Årets valgkomité har hatt svært mange kvalifiserte kandidater å velge mellom, og det har vært 
en vanskelig prosess å skille dem. Fordi begge de to sittende talspersonene tidlig meldte sin 
avgang, har valgkomiteen hatt et særlig fokus på å finne gode erstattere for dem. Vi begynte 
med opp mot 10 gode kandidater som stilte seg til disposisjon for talspersonvervene, men 
utover i prosessen var det mange som falt fra. Dette har gjort valgkomiteens arbeid mer 
krevende med tanke på sammensetning av kandidater til ledelsen. 
 
På enkeltperson-nivå har kriteriene for sentralstyremedlemmer vært motivasjon, kapasitet, 
samarbeidsevner, spesialisering og erfaring, rollebevissthet, geografisk mangfold, 
meningsmangfold og refleksjonsevne – i prioritert rekkefølge. Svært mange kandidater 
oppfylte alle disse kriteriene.  
 
Valgkomiteen har derfor fokusert spesielt på helheten i innstillingen til sentralstyret. Her er 
kriteriene som følger: representasjon, kontinuitet, spesialisering og erfaring og 
valgkampdyktighet. I valget av ledelsen har valgkomiteen vært spesielt opptatt av å finne en 
god talspersonduo som utfyller hverandre godt både politisk, organisatorisk og sosialt. 
 
Grønn Ungdom har vært gjennom en særlig tøff valgkamp som hele organisasjonen bør være 
svært stolte over å ha gjennomført. Likevel opplever vi at motivasjonen i etterkant har vært 
litt nede, og vi har derfor også lagt særlig vekt på å få inn ny giv, nye ideer og smittende 
motivasjon i sentralstyret i år. 
 
I tillegg til disse hensynene legger vedtektene føringer for kjønnsbalanse. Innstillingen til 
kontrollkomité og sentralstyre oppfyller de føringene vedtektene legger. 
 
Valgkomiteen sin innstilling er enstemmig og vi er trygge på at de enkeltpersonene vi har 
innstilt vil være ressurser for Grønn Ungdom i året som kommer. Vi mener også at personene 
vi har innstilt til sentralstyret utfyller hverandre godt og være godt rustet til å løfte Grønn 
Ungdom politisk og organisatorisk i det kommende mellomvalgsåret. 
 

Valgkomiteens innstilling: 

Generalsekretær: Miriam Langmoen, gjenvalg 

Talsperson: Ulrikke Torgersen, ny (SST-medlem 2019-2020) 

Talsperson: Tobias Stokkeland, gjenvalg/nytt verv 

Internasjonal kontakt: Pauline Tomren, gjenvalg 

Sentralstyremedlemmer: Sigurd Sønstelie, gjenvalg; Norunn Krokeide, ny; Yasiin Deria Elmi, 

ny; Max Løvset Lødøen, ny; Margit Martinsen, ny; Borgar Engebretsen Nilsen, ny; Nora 

Selnæs, ny 
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Kandidatbeskrivelser for det innstilte sentralstyret 
 
Generalsekretær: Miriam Langmoen 
Hun/henne, 1994, Oslo, gjenvalg 
 
Miriam er oppvokst i Oslo og har lang fartstid i 
Grønn Ungdom, Miljøpartiet De Grønne og De 
Grønne Glitrende, i tillegg til verv i andre 
organisasjoner. Miriam har vært 
generalsekretær for Grønn Ungdom siden 
2019, og satt som sentralstyremedlem i to år 
før det. Hun har en bachelorgrad i økonomi fra 
USA og var medisinstudent ved Universitetet i 
Oslo før hun ble valgt til generalsekretær i 
Grønn Ungdom. 
 
Miriam har imponert valgkomiteen med sin faglige og organisatoriske tyngde, og sitt 
tillitsvekkende vesen. Gjennom pandemien har Miriam vært en helt essensiell drivkraft i 
arbeidet med å holde organisasjonen levende. Hun har et kaldt hode og et varmt hjerte, noe 
som begge deler kommer godt med i håndteringen av både pandemi, valgkamp og 
organisasjonsbygging. Vi opplever at Miriam er en trygg lederskikkelse internt i Grønn 
Ungdom, noe som gjør henne tilgjengelig for hele organisasjonen. Miriam har gjennom årene 
sine i sentralstyret og som generalsekretær opparbeidet seg kunnskap og 
organisasjonsforståelse som vi i valgkomiteen mener ville gått tapt om hele ledelsen i år skulle 
gått av samtidig. I tillegg har Miriam fortsatt en tydelig ambisjon og motivasjon for 
videreutviklingen av Grønn Ungdom, og vi vil se henne jobbe med disse også i året som 
kommer. 
 
 
Talsperson: Tobias Stokkeland 
Agder, han/ham, 1999, gjenvalg/nytt verv 
 
Tobias er oppvokst i Kristiansand og bosatt i 
Bergen, hvor han studerer sammenlignende 
politikk. Han har vært aktiv i Grønn Ungdom 
i mange år, først gjennom fylkeslaget i 
Agder. Nå sitter han i sin tredje periode i 
sentralstyret. Tobias er sterk på 
næringspolitikk, økonomisk politikk og 
utviklingspolitikk. De siste to årene av 
videregående gikk han på UWC i Swaziland, 
som har beriket hans internasjonale 
perspektiv på politikken.  
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Valgkomiteen mener Tobias gjennom de siste tre årene som Sentralstyremedlem har 
opparbeidet seg bred erfaring og kjennskap til organisasjonen. Tobias har utviklet seg til en 
sterk politisk og organisatorisk strateg. Han har også utviklet seg til å bli en sterk debattant. 
Han har en tydelig visjon for hvordan Grønn Ungdom kan videreutvikle seg, og hvordan det 
skal gjennomføres. I ledelsen vil Tobias sammen med Ulrikke representere et mangfold av 
politiske perspektiv. I tillegg vil valgkomitéen trekke fram at han har stor sosial kapasitet, er 
interessert i mennesker og lett å prate med for medlemmer i hele organisasjonen. 
Valgkomitéen er glade for å kunne innstille på Tobias til talsperson. 
 
 
Talsperson: Ulrikke Torgersen 
Rogaland, hun/henne, 1997, ny 
 
Ulrikke er oppvokst i Stavanger og har 
vært aktiv i Grønn Ungdom siden 2015, 
først som lokallagsleder. Hun sittet i 
politiske utvalg og i 2019-2020 var hun 
sentralstyremedlem i Grønn Ungdom, 
hvor hun ledet strategiarbeidet og var 
med å utvikle deler av 
kommunikasjonsstrategien for valget 
2021. Ved valget i år var hun 1.kandidat 
for MDG i Rogaland og ledet 
valgkamparbeidet i fylket. Nå er hun 
vara til sentralstyret i MDG. 
 
Ulrikke har gang på gang har imponert valgkomiteen med både lederegenskaper og svært god 
politisk teft. Hun har vist at hun mestrer lederskap, også i tøffe og slitsomme perioder. I 
valgkampen var hun en av MDGs mest synlige førstekandidater og hun har imponert i 
debatter mot både stortingspolitikere og ministere. Vi er ikke i tvil om at Ulrikke kan bli et 
tydelig og kjent ansikt utad for Grønn Ungdom. Samtidig er Ulrikke et varmt menneske med et 
stort hjerte for både folk, dyr og natur. Valgkomiteen opplever henne som en trygg 
lederskikkelse hele organisasjonen kommer til å få glede av, og er svært glade for å kunne 
innstille henne som talsperson. 
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Internasjonal kontakt: Pauline Tomren 
Vestland, hun/henne, 1999, gjenvalg  
 
Pauline Tomren er oppvokst på Osterøy og 
Kamerun (fire år). I Bergen utdanner hun seg 
til å bli sosialarbeider, og var i 2019 på 
utveksling til Tanzania. Hun har tidligere 
vært leder i fylkeslaget, og har derfra solid 
erfaring med valgkamp i Grønn Ungdom. I 
2019 var hun ungdomskandidat og er nå 
fylkestingsrepresentant, hvor hun er medlem 
av utvalg for opplæring og kompetanse. Det 
siste året har Pauline innehatt vervet som 
internasjonal kontakt. 
 
Pauline brenner særlig for sosial utjevning, 
klima og natur, samt å kjempe mot utenforskap og diskriminering. Organisatorisk er hun 
opptatt av å ivareta organisasjonens medlemmer, skolering og engasjere flest mulig i det 
politiske arbeidet. Det siste året har hun blant annet ledet arbeidet med å gjøre Grønn 
Ungdom mer mangfoldig. Hun har i tillegg en tydelig visjon for Grønn Ungdoms internasjonale 
arbeid, og vi vil se henne sette den ut i live nå når pandemirestriksjonene letter. Paulines 
varme vesen, ønske om organisasjonsbygging og politiske teft gjør valgkomiteen trygg på at 
hun vil fortsette den gode jobben hun har gjort i sentralstyret til nå. 
 
 
Sentralstyremedlem: Sigurd Sønstelie 
Oslo, han/ham, 1998, gjenvalg 
 
Sigurd Sønstelie er oppvokst i Oslo hvor han 
nå også bor og tar en master i statsvitenskap. 
Han har vært medlem i fylkesstyret i Oslo 
Grønn Ungdom der han var 
arrangementsansvarlig, og har vært ansatt 
som leder av MDGs ringeteam hvor han har 
jobbet med teamledelse, innsamlingsarbeid og 
medlemskontakt. Det siste året har Sigurd 
sittet i sentralstyret, der han har blant annet 
har ledet webinar-gruppa og politisk utvalg for 
antirasisme og likestilling, og vært med i 
sommerleirgruppa og skolevalgkampgruppa. 
 
Valgkomiteen er glade for å kunne innstille på Sigurd til gjenvalg som sentralstyremedlem. 
Han representerer kontinuitet, organisasjonsbygging, og politikkutvikling i helheten av 
innstillingen. Vi har opplevd han som en sosial, ressurssterk, arbeidsom kandidat. Han har 
tydelig vært en viktig ressurs i sentralstyret i året som har vært, og vi føler oss sikre på at han 
også kommer til å være det i året som kommer. 
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Sentralstyremedlem: Norunn Krokeide 
Trøndelag, hun/henne, 1999, ny 
 
Norunn har vokst opp i Oslo, men bor i 
Trondheim. Hun er på 4. året av en 5-årig 
master innenfor elektrisk energiomforming. 
Siden 2019 har hun vært folkevalgt i 
fylkestinget i Trøndelag, og sitter i hovedutvalg 
for transport. De to siste årene har hun vært 
fylkesleder i GU Trøndelag, og jeg har sittet i 
fylkesstyret før det, samt i landsstyret i flere 
perioder og i politiske utvalg i Grønn Ungdom. 
 
Valgkomiteen vurderer Norunn som en særlig 
sterk kandidat til sentralstyret. Hun har god 
kjennskap til organisasjonen, gjennom ulike verv i flere fylkeslag, blant annet Oslo og 
Trøndelag. Hun har sittet i landsstyret i mange år, vært aktiv i flere valgkamper både som 
fylkesleder og ungdomskandidat, og har fulgt GUs utvikling tett. Vi tror at hennes 
organisatoriske ferdigheter vil styrke sentralstyrets arbeid. Samtidig opplever vi Norunn som 
en trygg person som det er lett å prate med for de fleste. Hun er særlig motivert for å skolere 
og bidra til at Grønn Ungdom har et sterkt lag i valget 2023. 
 
 
Sentralstyremedlem: Yasiin Deria Elmi 
Oslo, han/ham, 2000, ny 
 
Yasiin er fra Oslo og studerer statsvitenskap ved 
UiO. Han er oppvokst på østkanten i byen. 
Hjertesaken hans er utviklingspolitikk, og han har 
hatt flere roller i Changemaker både politisk og 
organisatorisk. Yasiin har også vært aktiv i SU og 
Ungdom mot EU, men har siden endret litt 
politisk syn i EU-saken. En fun fact er at han kan 
diskutere klimapolitikk på norsk, engelsk, spansk 
og somali! 
 
Valgkomiteen vurderer Yasiin som en utmerket 
kandidat til Sentralstyret. Han representerer 
nytenking, organisasjonsutvikling og 
politikkutvikling i den samlede innstillingen. Fra andre organisasjoner har han erfaring med 
planlegging og gjennomføring av større arrangementer, administrativ oppfølging og politisk 
påvirkningsarbeid. Hans erfaringer derfra kan utfordre GU til å tørre å tenke nytt på 
prosessene våre. I tillegg har han faglig kompetanse på internasjonal politikk, og 
utenrikspolitikk gjennom studiene. Valgkomiteen opplever at selv om Yasiin ikke er en 
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tungvekter i GU-sammenheng, så er han svært motivert for å legge ned innsats og ressurser 
for å bygge laget både sosialt, politisk og organisatorisk. 
 
 
Sentralstyremedlem: Max Lødøen  
 
Vestland, han/ham, 2002, ny 
 
Max Lødøen har vokst opp i Bergen. I år 
flyttet han til Trondheim for å studere 
fysikk. Max ble med i Grønn Ungdom i 
2018 og har vært engasjert i 
organisasjonen siden da. Han var med på å 
starte, og satt i styret i, lokallaget i Bergen i 
2019. Etter et år på videregående i 
Frankrike, ble han med i fylkeslaget som 
styremedlem og lokallaget som nestleder. 
Han har også vært med i valgkampen i år, 
og er nå motivert for nye utfordringer i 
sentralstyret. 
 
Valgkomiteen mener at Max representerer en yngre GU-generasjon enn flere av de andre 
kandidatene med bred erfaring fra Grønn Ungdom. Under valgkampen har Max vist særlig 
handlekraft og motivasjon, og stilte opp som en enorm ressurs i skolevalgkampen og det 
nasjonale debatt-teamet. Max er nysgjerrig og nytenkende, og viser en interesse for å løse 
vanskelige oppgaver på nye måter. Valgkomiteen opplever Max som en kandidat med masse 
engasjement og arbeidskapasitet som kommer godt med i det nye sentralstyret.  
 
 
Sentralstyremedlem: Margit Martinsen 
Innlandet, hun/henne, 2002, ny 
 
Margit har vokst opp på et småbruk i Hedmark, 
men bor for tiden i Oslo hvor hun studerer 
internasjonale studier ved UiO og jobber som 
team-leder i Fremtiden i Våre Hender. Som 
liten var hun med i Miljøagentene, men 
begynte å engasjere seg i politikk etter hvert. 
Margit har mesteparten av sin politiske erfaring 
fra Unge Venstre og Venstre, og har sittet i 
kontrollutvalget i kommunestyret i Åsnes. I 
tillegg har hun vært aktiv i organisasjoner som 
ICAN Norge (Den internasjonale kampanjen for 
forbudet mot atomvåpen) og Europeisk 
Ungdom. Utover klima og miljø, er hennes største hjertesaker klimarettferdighet, sosial 
politikk og internasjonalt samarbeid. 
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Margit har imponert valgkomiteen med sine refleksjoner og motivasjon, og vi er glade for å 
kunne ha henne med i innstillingen vår til sentralstyret. Hun har relevant erfaring med verving 
fra Fremtiden i Våre Hender og ulike verv i Unge Venstre som vil komme godt til med i 
sentralstyretarbeidet. Margit vil bidra med meningsmangfold, nye perspektiver, gode 
samarbeidsevner og politisk kunnskap. Valgkomiteen opplever Margit som en engasjert og 
imøtekommende person som vi tror vil fungere godt i sentralstyret til Grønn Ungdom.  
 
 
Sentralstyremedlem: Borgar Engebretsen Nilsen 
Rogaland, de/dem, 1999, ny 
 
Borgar har vokst opp i Sandnes, men bor nå i Oslo 
og studerer filosofi og informatikk ved honours-
programmet på UiO. De har tidligere sittet i 
fylkesstyret i Oslo GU der de fortrinnsvis jobbet 
med kommunikasjon og sosiale medier. På 
studiene har Borgar hatt verv i linjeforeningen der 
de har jobbet med kursutvikling og seminarledelse. 
På sommerleiren til GU i år var de i frivillig-teamet 
og fikk for fullt tilbake Grønn Ungdom-gnisten. 
Borgar brenner spesielt for omfordeling av 
ressurser og privilegier, skeives rettigheter, spesielt 
transrettigheter og de er også opptatt av 
datasikkerhet og personvern. 
 
Valgkomiteen er veldig glade for å kunne innstille Borgar som sentralstyremedlem. De er 
pliktoppfyllende, arbeidsom og er svært motivert for å vie mye av tiden sin til Grønn Ungdom 
i året som kommer. Borgar har kommunikasjonserfaring fra Oslo GU, og sammen det dette og 
det vi oppfatter som god k tror vi Borgar har viktig kompetanse innen kommunika Vi opplever 
Borgar som en varm og inkluderende person, som kan bidra til å gjøre Grønn Ungdom til et 
enda tryggere sted å være politisk aktiv. 
 
 
Sentralstyremedlem: Nora Selnæs 
Trøndelag, hun/henne, 1998, ny 
 
Nora har vokst opp i Trondheim, men har de 
siste årene bodd i Oslo hvor hun har studert 
utviklingsstudier ved UiO. Tidligere har Nora 
vært aktiv i Spire og Framtiden i Våre Hender, 
men hun ble med i Grønn Ungdom i 2018, og 
satt i styret til Oslo GU gjennom valget i 2019, 
før hun ble valgt til leder. I år har hun vært 
ungdomskandidat og andrekandidat i Trøndelag 
for stortingsvalget, hvor hun også jobbet fulltid 
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som kommunikasjonsrådgiver for toppkandidatene. Nå jobber Nora som 
kommunikasjonsrådgiver for Oslo MDG fram til februar. 
 
Nora er en ypperlig kandidat til sentralstyret og valgkomiteen er glade for å kunne innstille på 
henne. Hun er sterk både på kommunikasjon og organisasjon, og hun har bred erfaring fra 
valgkamp både i Grønn Ungdom og MDG. Vi tror Nora kan bli en viktig ressurs i 
kommunikasjonsarbeidet til GU i årene som kommer. Samtidig tror vi at hennes erfaringer fra 
det å være ungdomskandidat, samt å jobbe tett med MDG vil være nyttig inn i arbeidet med 
de kommende nominasjonsprosessene og planleggingen frem mot 2023. 
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Innstilling til kontrollkomite 
Valgkomiteen er svært fornøyd med innstillingen til ny kontrollkomite i Grønn Ungdom. Vi 
opplever at hver av kandidatene har noe viktig å bidra med inn i komiteen samtidig som at de 
også møter kriteriene vi har lagt til grunn i prosessen. Disse kriteriene er som følger: Kapasitet 
til å gjøre det som kreves i arbeidet, sans for vedtekter og tyngre sakspapirer, god kjennskap 
til Grønn Ungdom og særlig evne til konstruktiv problemløsning. 
 
På bakgrunn av dette har vi valgt å innstille på følgende kontrollkomite: 
Leder: Per Silnes Tandberg, gjenvalg 
Medlem: Henrik Johan Gjernes 
Medlem: Maja Holmen 
Vara: Matilde Riveros Laumb 
 
 

Kandidatbeskrivelser for den innstilte kontrollkomiteen 
 
Leder: Per Silnes Tandberg 
Viken, han/ham, 1997, gjenvalg 
 
Per Silnes Tandberg har flere tillitsverv og roller i Grønn Ungdom bak seg. Det siste året har 
han vært leder i kontrollkomiteen, og satt ett år som ordinært medlem før det. Per studerer 
juss ved Universitetet i Oslo. 
 
Valgkomiteen er glade for å kunne innstille en leder til kontrollkomitéen som representerer 
kontinuitet, har vært tett involvert i kontrollkomiteens arbeid de siste to årene og kjenner 
Grønn Ungdom godt. Per utviser god rolleforståelse, har tydelige tanker om 
kontrollkomiteens rolle i organisasjonen og er motivert til å sette av tid til 
kontrollkomitéarbeidet også i året som kommer. Valgkomiteen mener Per vil kunne videreføre 
en trygg, inkluderende og målrettet lederrolle i komitéen. 
 
 
Medlem: Henrik Johan Gjernes 
Agder, han/ham, 1997, ny 
 
Henrik Johan ble med i Grønn Ungdom i 2016. Han har vært økonomiansvarlig i fylkeslag 
siden da (nå i Vestfold og Telemark), og blant annet var han ansvarlig for den økonomiske 
sammenslåingen av GU Aust-Agder og GU Vest-Agder. I tillegg sitter han i politisk utvalg for 
klima og miljø og har jobbet med resolusjoner gjennom 2020-21. 
 
Valgkomiteen vurderer Henrik Johan som en god kandidat til kontrollkomiteen. Han har god 
kjennskap til GU, både organisatorisk, administrativt og sosialt. Han er pliktoppfyllende og 
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jobber strukturert og godt. Hans evne til å reflektere rundt vedtekter vil supplere 
kontrollkomiteen godt.  
 
 
Medlem: Maja Holmen 
Oslo, hun/henne, 2000, ny 
 
Maja er 21 år og kommer fra Oslo, men bor i Bergen og studerer juss. Hun har vært med i GU 
siden 2019, og har blant annet jobbet med fundraising og rekruttering av frivillige med MDGs 
ringeteam.  
 
Valgkomiteen vurderer Maja som et godt tilskudd til kontrollkomiteen. Studiene hennes gir 
henne gode forutsetninger for arbeidet knyttet til vedtektstolkning, og hun er reflektert rundt 
kontrollkomiteens rolle i Grønn Ungdom. Vi tror Maja blir et veldig godt tilskudd i komitéen. 
 
 
Vara: Matilde Riveros Laumb 
Viken, hun/henne, 1996, ny 
 
Matilde har vært medlem av Grønn Ungdom og MDG siden 2012. Hun har hatt en del verv i 
Nesodden, Follo og Akershus, og har også vært i valgkomitéen for Grønn Ungdom Nasjonalt. I 
2017 sto hun på stortingslisten til Akershus MDG. 
 
Valgkomiteen vurderer Mathilde som en god kandidat til å bli vara til kontrollkomiteen. Hun 
er godt kjent med organisasjonen gjennom hennes mange verv på ulike nivåer - både 
landsstyret, fylkeslag og MDGs landsmøte. I tillegg er hun tydelig interessert i vedtektene og 
kommer til å gjøre en god innsats i komiteen.  
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Innstilling til MDGLM-delegasjon 
Valgkomiteen har tro på at årets MDGLM-delegasjon vil gjøre en strålende jobb med å fronte 
Grønn Ungdoms politikk. Til grunn for innstillingen har vi lagt til grunn noen kriterier. Det 
første er motivasjon. Kandidatene må være motivert til å gjøre den jobben som kreves av dem 
frem mot landsmøtet. Det andre er kriteriet handler om å slippe nye stemmer til. Vi har hatt 
fokus på å prioritere kandidater som ikke ligger an til å få plass gjennom sitt fylkeslag. Det 
tredje kriteriet handler om at vi i helheten vil sørge for god geografisk, aldersmessig og 
erfaringsmessig spredning. 
 
På bakgrunn av dette har vi valgt å innstille på følgende MDGLM-delegasjon: 
Delegat: Maia Hollender, Viken, 2003 
Delegat: Kimi Nie-Nilssen, Troms og Finnmark, 2007 
Delegat: Tor Grobstok, Viken, 1997 
Delegat: Andrea Nesvik Voss, Vestland, 1998 
Delegat: Emma Hagen, Rogaland, 2003 
Delegat: Haakon Gunleiksrud, Trøndelag, 1996 
1. Vara: Jenny Furevik Riise, Vestland, 1999 
2. Vara: Daniel Bloch, Innlandet, 2000 
3. Vara: Emily Ann Mercer, Troms og Finnmark, 2004 
4. Vara: Astrid Langseth, Oslo, 2004 
 
 

Kandidatbeskrivelser for den innstilte MDGLM-delegasjonen 
 
Delegat: Maia Hollender, Viken, 2003 
 
«Jeg er Maia, 17 år, kommer fra Asker. Går siste året med studiespesialisering på VGS. 
Jeg har tidligere vært med i styret i Akershus GU, der jeg blant annet skrev flere leserinnlegg. Nå 
sitter jeg i styret til Viken Grønn Ungdom. Deltok som delegat på det digitale MDGLM i 2021. 
Deltok en del både i skolevalgkampen og stortingsvalgkampen i år. Sitter også i styret hos Asker 
MDG. Jeg tenker det er viktig at vi som ungdomsparti våger å utfordre MDG på politikken de fører, 
og at det er supert at GU kan stille med delegater! Jeg har håper vi kan få gjennom GU sin politikk.» 
 
 
Delegat: Kimi Nie-Nilssen, Troms og Finnmark, 2007 
 
«Jeg heter Kimi og er 14 år gammel. Jeg bor i Harstad i Troms, går i niende klasse. Jeg har vært 
medlem av Grønn Ungdom i et par måneder, og sitter nå som 1. vara i styret til Grønn Ungdom 
Troms og Finnmark. Jeg stiller til MDGLM-delegasjonen fordi jeg har lyst å ta et steg videre inn i 
Grønn Ungdom. Jeg har veldig lyst til å engasjere meg enda mer i Grønn Ungdom, og jeg tror å være 
en del av MDGLM-delegasjonen vil være en god måte for meg å gjøre dette.» 
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Delegat: Tor Grobstok, Viken, 1997 
 
«Jeg ble med i partiet for 2-3 år siden. Sitter i kommunestyret i Ås, vært leder i Grønne Studenter 
ett år og jobbet som politisk rådgiver for Margit Fausko i valgkampen 2021. Har mange års erfaring 
fra frivillige organisasjoner, særlig inne dyrevern. Jeg ønsker å påvirke partiet, sørge for at de unges 
stemme blir hørt, være en motvekt til noen av de konservative kreftene i partiet og reppe GU på en 
god måte. Er god på å prate for meg og tror jeg kan overbevise mange gamliser» 
 
 
Delegat: Andrea Nesvik Voss, Vestland, 1998 
 
«Jeg er 23 år, opprinnelig fra Stavanger men studerer statsvitenskap i Bergen. I høst er jeg på 
utveksling i Den Haag og tar fag innen EU politikk og offentlig administrasjon. Jeg har vært medlem 
i Grønn Ungdom siden 2019. Siden høsten 2020 har jeg sittet som økonomiansvarlig i GU 
Vestland. Jeg har vært valgkampsjef for Vestland i år og satt som GU representant i 
valgkamputvalget til MDG Vestland fra mars-september. De to siste årene har jeg også vært med i 
politiske utvalg. Helse, velferd og likestilling i 2020 og antirasisme og likestilling nå i år. Jeg har fått 
gode erfaringer med politikkutvikling her.» 
 
 
Delegat: Emma Hagen, Rogaland, 2003 
 
«Jeg heter Emma, er 18 år. Jeg har vært medlem I over 4 år. Og jeg har drevet med humanistisk 
konfirmasjon i 3 år. Jeg har alltid vært engasjert I hjertesakene til MDG og etter å ha vært 
organisatorisk aktiv lenge er jeg klar til å vie mer og bidra det jeg kan for Grønn Ungdom <3» 
 
 
Delegat: Haakon Gunleiksrud, Trøndelag, 1996 
 
«Jeg studerer datateknologi på NTNU i Trondheim og kommer opprinnelig fra Asker. Jeg er for tiden 
varamedlem i GU Trøndelag og styremedlem i GS Trondheim og ble ordentlig aktiv først i 2021 
spesielt under skolevalgkampen. Men selv om min GU/GS-erfaring ikke er mye å skryte av, har jeg 
en god del erfaring ellers og kan kanskje bidra med noen skråblikk og litt utenifraperspektiv på 
mange saker. Jeg har vært tillitsvalgt siden jeg var 16 (er nå 25) i diverse organisasjoner. Jeg er glad 
i landsmøter, organisasjon politikk og klima og vil veldig gjerne bidra med det jeg har.» 
 
 
1. Vara: Jenny Furevik Riise, Vestland, 1999 
 
«Hei! Jeg heter Jenny, jeg er 22 år og er lærling på universitetet i Bergen i kontor og 
administrasjonsfag. Jeg er nå styremedlem i GU Vestland, forrige periode var jeg nestleder. Jeg 
sitter også i mangfoldsutvalget i MDG Vestland og som styremedlem i MDG. Utenom politikken 
liker jeg å reise og å være med venner. Motivasjonen min for å stille er fordi jeg liker å jobbe hardt 
for å få GU sine synspunkt inn i MDG, og jeg liker å kunne påvirke moderpartiet. Jeg har vært med 
på MDGLM før, men bare digitalt, og det var veldig givende så da hadde det vært veldig gøy å 
kunne fått sjansen igjen forhåpentligvis fysisk.» 
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2. Vara: Daniel Bloch, Innlandet, 2000 
 
«Jeg er en grønn spire som studerer økonomi og ledelse i håp om å en dag jobbe med som 
Sustainability consultant. Mitt ønske er å kunne lære mer og prosessene som vil få oss inn i det 
grønne skifte på et annet tempo enn vi ser i dag. Utover dette driver bruker jeg tiden på 
eiendomsforvaltning, økonomiarbeid og administrativt arbeid koblet opp til studentpakken 2021 
fra kunnskapsdepartementet. Håper på å bli en god ressurs for GU!» 
 
 
3. Vara: Emily Ann Mercer, Troms og Finnmark, 2004 
 
«Mitt navn er Emily Mercer, jeg er 17 år og bor i Tromsø. Jeg har vært aktiv i Grønn Ungdom siden 
2019, og har erfaring fra flere forskjellige verv, blant annet nestleder for fylkesstyret som jeg nå har 
påbegynt mitt andre år av, og styremedlem i Tromsø MDG. I tillegg har jeg vært debattant for 
Troms under årets skolevalg, og vil nå fortsette min andre periode som landsstyrerepresentant. 
Mine største hjertesaker er selvsagt klima og miljø, men også spesielt liberale verdier. Jeg er svært 
motivert, og stiller til delegasjonen med et ønske om å bidra til å heve GUs stemme under MDGLM, 
og bidra til at vi får gode gjennomslag for vår politikk.» 
 
 
4. Vara: Astrid Langseth, Oslo, 2004 
 
«Jeg er en 17 år gammel jente fra Oslo som går andre året på videregående. Jeg er glad i å lese, 
male og har en brennende interesse for politikk. Jeg har vært aktiv i Grønn Ungdom i over to år og 
har tidligere deltatt på mdglm. For tiden sitter jeg i mitt andre år i fylkesstyret til Oslo GU. Noen av 
mine kjernesaker er bedre psykisk helse tilbud, olje og skole. Jeg er glad i å drive med politikk og 
landsmøte er noe av det morsomste jeg vet om! Jeg har mye kapasitet det kommende året som jeg 
har lyst til å bruke på GU. Jeg er interessert i å lære og ser på mdglm som en av de beste arenaene å 
utfordre meg selv på. Jeg tar gjerne i mot en utfordring og er ikke redd for å pushe grensene mine.» 


