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Vedlegg til Sak 10 Valg
Mer om kandidatene:
Elin Enge (f. 1952)
Enge har arbeidet for bærekraftig utvikling gjennom over 35 år. Etter flere år med
internasjonalt arbeid i Folkehøgskolen, etterfulgt av et par år som informasjonssjef i
Redd Barna, var hun med i opprettelsen av Felleskampanjen for jordas miljø og
utvikling, en paraplyorganisasjon for over 100 norske miljø og
utviklingsorganisasjoner og deretter første daglige leder for ForUM. Hun har jobbet
som leder av Utviklingsfondet og miljørådgiver i Norsk Folkehjelp før hun igjen tiltrådte som leder av
ForUM. Hun har gjennom 10 år vært styreleder for Sofieprisen og hatt flere internasjonale verv, blant
annet i WEDO (Women for Environment and Development), ANPED (Alliance of Northern People for
Environment and Development). Hun var med i den regjeringsoppnevnte nord/sør-kommisjonen og
har hatt styreverv i mange norske organisasjoner, herunder SUM (Senter for utvikling og miljø),
Idegruppen nord/sør og klimaforskningssenteret Cicero.

Erik Lunde (f. 1979)
Sitter i Oslo bystyre for Krf og er 1.vara til sentralstyret til Krf. Han har studert blant
annet teologi, statsvitenskap og ledelse. Forfatter og skribent. Han har jobbet som
rådgiver på Stortinget og i Miljøstiftelsen ZERO.

Vivi Marie Lademoe Storsletten (f. 1976)
Kom inn styret som vara i 2012 og vært styremedlem siden 2016. Aktiv i lokallaget i
Bodø. Førsteamanuensis ved Handelshøgskolen, Nord Universitet. Har doktorgrad i
økologisk økonomi.

Jonas Vevatne (f. 1973)
Jobber som miljørådgiver i Statsbygg. Statsviter og politisk økonom. Har jobbet
blant annet for Cicero, SUM, Utenriks- og Miljøverndepartementet og Rambøll. Er
styremedlem på NILU og Asker Elveforum. Tidligere aktiv i Venstre og vært
nestleder i Unge Venstre. Har vært styremedlem i Akershus Energi AS.

Irene Aasen Wolla (f. 1990)
Kom inn i styret i 2016. Har hatt flere verv i Oslo studentlag. Er utdannet lektor,
studerer økologisk landbruk og jobber i renovasjonsetaten.
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Aysha Hussain (f. 1984)
Kom inn i styret som vara i 2016. Jobber i Bufdir som seniorrådgiver og
redaksjonsmedarbeider i ung.no. Utdannet som ernæringsfysiolog, med en Phd i
medisin fra Gøteborg. Har vært aktiv i lokallagsarbeid i Ap blant annet som leder
av kvinnegruppa i internasjonalt forum.

Eyvind Solbrækken Danielsen (f. 1976)
Har vært vara til styret siden 2014, og har tidligere hatt fast plass i styret. Leder
lokallaget i Kristiansand og er tidligere leder av Blindern lokallag. Utdannet
naturforvalter, jobber nå med geodata som rådgiver i Songdalen kommune.
Pendler med sykkel drøye 5000 km i året.

Dag Nagoda (f.1974)
Jobber i Utenriksdepartementet. Begynner i ny jobb i oktober, som norsk
spesialrepresentant for fredsprosessen i Colombia. Har mastergrad i
naturressursforvaltning og utviklingsstudier. Har bl.a. jobbet i utenrikstjenesten i
Nepal og på Cuba, i WWF sitt Arktisprogram og som forskningskoordinator i FIVH
(2001-2002).

Varamedlemmer:
1. Ninni Hæggernes (f. 1969)
Har vært vara siden 2012. Tidligere leder i lokallaget på Haugalandet. Selvstendig
næringsdrivende som jobber med miljøkommunikasjon og grønne prosjekter. Er
skribent og spaltist i FIVH sitt medlemsblad Framtiden. Er bystyrerepresentant og
styreleder for MDG i Haugesund og politisk representant i Haugalandet
interkommunale miljønettverk.

2. Sturle Sandvik (f. 1993)
Bor i Bergen, kommer fra Fjaler. Leder i Bergen Lokallag. Jobber som
kontoransatt i Bergen Studentlag og på SFO. Studerer BA i musikk og
pedagogikk.

3. Perolina Klanderud (f. 1989)
Har tidligere vært leder i lokallaget i Bergen og kontoransatt i lokallaget i Oslo.
Har BA i Kulturvitenskap og har studert ved Senter for utvikling og miljø, UiO.
Jobber som prosjektleder i Områdeløft Lindeberg som er en del av
Groruddalssatsningen. Sitter i styret til Norges sosiale forum.
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4. Hans Erik Møller (f. 1992)
Er aktiv i Oslo studentlag som lokallagsleder. Utdannet emballasjedesigner,
studerer nå Bachelor i grafisk design på Høyskolen Kristiania. Tidligere engasjert i
Natur og Ungdom.

5. Jan Fritjof Knudsen (f. 1956)
Leder for lokallaget i Moss siden 2006. Utdannet bygg- og anleggsingeniør.
Jobber nå som hovedverneombud i Statens vegvesen Region øst.

6. Line Skåland Gilberg (f. 1994)
Er styremedlem i Trondheim studentlag. Studerer ved lektorutdanningen. Har
jobbet deltid som foredragsholder i prosjektet "Aksjonsforskning og bærekraft folkehøgskolen for framtiden" og tatt foredragsoppdrag for FIVH i prosjektet
"Klimakloke folkehøgskoler".

Ansattes representant og vararepresentant
I tillegg til styremedlemmene valgt på landsmøtet har også de ansatte en representant med
stemmerett i hovedstyret. Ansatterepresentanten velges på allmøte blant de ansatte. For den
kommende landsmøteperioden har de ansatte valgt Ida Thomassen som fast representant og Astrid
Bjerke som vararepresentant.

Fast: Ida Thomassen (f 1986)
Politisk ansvarlig i Framtiden i våre hender, og jobber med å påvirke
hovedsakelig regjeringen og Stortinget på sakene Framtiden i våre hender
jobber med. Hun har jobbet i organisasjonen siden februar 2016, og har
bakgrunn fra Kirkens Nødhjelp og Changemaker.

Vara: Astrid Bjerke (f. 1959)
Utdannet elektriker og elkraftingeniør. Har også master i Økologisk økonomi.
Jobbet med miljø fra 1998, først i Grønn Hverdag til 2014 og fra 1. januar 2014 i
Framtiden i våre hender med hverdagsmiljø og prosjekter.
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