
SAK 3.9a / 2020 

Beretning Valgkomite 2018-2020 

Forslag vedtak: Årsmøte FO Vestland tar beretningen til orientering. 

Valgkomiteen 2018 – 2020 har bestått av:  
 

 

 

 

 

Frode Aase Nilsen og Irene Almeland har trukket seg fra valgkomiteen i løpet av perioden. 

Inger Johanne Haugen gikk inn som medlem.  

Komiteen har i perioden hatt 4 møter. Det meste av arbeidet har foregått gjennom 

Valgkomiteens lukkede facebook gruppe, messenger, epost, telefon og sms.  

Det har vert en del arbeid med å få inn folk i de ulike utvalgene etter årsmøtet 2018.  

Det har i 2019 blitt jobbet med å finne delegater til Landsmøtet 2019.  

Årsmøtet 2019 krevde mye arbeid med å finne folk til representantskapet og interim styre til 

FO Vestland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Leder Eva Aarskog B 

Medlem Irene Almeland S 

Medlem Silje Maurstad V 

1. vara Inger Johanne Haugen B 

2. vara Elisabeth Jacobsen S 

3. vara Frode Aase-Nilssen V 



SAK 3.9b / 2020 

Beretning Valgkomite 2018-2020 

Forslag vedtak: Årsmøte FO Vestland tar beretningen til orientering. 

FO Hordaland og FO Sogn og Fjordane valgte kandidater til felles valgkomite som har hatt i 

oppgave å finne kandidater som skal velges på Stiftelsesårsmøtet 10. – 11. mars 2020. 

 

 

 

 

 

 

Det meste av arbeidet har foregått gjennom Valgkomiteens lukkede Facebook gruppe, 

messenger, epost, telefon og sms.  

Det har vært avholdt 3 skype møter. På ene møtet deltok Grethe Kvist på første delen. På 

andre møtet deltok Interim styret på første delen. 

Det er sendt ut 3 eposter til samtlige medlemmer for å få inn forslag til navn, og en har bedt 

om at interesserte sender inn svarskjema. Det er komt en del tilbakemeldinger, og 

valgkomiteen sier seg fornøyd med responsen. 

En har bedt de som har meldt sin interesse for Fylkessekretær om å sende inn eget skjema for 

å få god oversikt over CV og erfaringer fra FO. Det er gjennomført 2 intervjuer i forbindelse 

med valget av nestleder og fylkessekretær. 

Det har blitt sendt ut sms til de som sitter i dagens utvalg for å få tilbakemeldinger, og det har 

blitt ringt rundt til flere.  

De som har meldt sin interesse har fått tilbakemelding om hvilke verv de er foreslått til via 

sms eller messinger / facebook og gitt mulighet til å komme med tilbakemeldinger.  

 

   

Eva Aarskog B H 

Silje Kristin Maurstad V H 

Inger Johanne Haugen  B H 

Solveig Kristine Aas S S&F 

Randi Hatlem V S&F 

Liv Wigdahl S S&F 


