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VALGKOMITEENS INNSTILLING
I Norsk barnevernsambands vedtekter er det besluttet å ha 2-årige årsmøteperioder. Valgperioden er
også 2 år, hvilket medfører at samtlige styremedlemmer er på valg ved hvert årsmøte. Med valgt
struktur, er det en viktig oppgave for valgkomiteen å sørge for at Norsk barnevernsamband til en hver
tid har et styre som både representerer noe historikk og sikrer kontinuitet, men samtidig sørger for
fornyelse i styret.
Valgkomiteen ser det som vesentlig med en god fordeling i styrerepresentasjonen blant medlemmene.
Samtlige tillitsvalgte utfører arbeidet i styret på frivillig basis. Foruten å ha en type medlemstilknytning
til Sambandet, har valgkomiteen lagt vesentlig vekt på at de tillitsvalgte har personlige kvalifikasjoner,
engasjement innenfor Sambandets satsningsområder og at de er villige til å bruke av sin fritid på
arbeid for Norsk barnevernsamband.
Disse er på valg i 2015:
Leder:
Styremedlem/nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Jona Hafdis Einarsson, personlig medlem
Tor Slettebø, Diakonhjemmets høgskole
Ellen Galaasen, FO / personlig medlem
Monica Lundstrøm, Kirkens bymisjon
Hege Hansen; Oslo barnevernsamband
Are Antonsen, personlig medlem / Buskerud
Edgar Leistad, Sør-Trøndelag barnevernsamband

Valgperioden er 2 år.
Leder Jona Hafdis Einarsson stiller til gjenvalg
Styremedlem/nestlederTor Slettebø stiller til gjenvalg
Styremedlem Ellen Galaasen stiller til gjenvalg
Styremedlem Monica Lundstrøm stiller til gjenvalg
Styremedlem Hege Hansen ønsker ikke gjenvalg
Styremedlem Are Antonsen ønsker ikke gjenvalg
Styremedlem Edgar Leistad trakk seg i løpet av årsmøteperioden
Nye kandidater:
Håvard Ellingsen er senterleder ved Oslo Røde Kors, hvor han har arbeidet i en årrekke. ORKIS
Ressurssenter er et lavterskeltilbud for ungdom i alderen 13-25, med hovedmål om å bedre oppvekst
vilkår for utsatte barn og unge i Oslo. Håvard Ellingsen har også bakgrunn som journalist og har
arbeidet med opplæringstiltak gjennom Den kulturelle skolesekken.
Mari Holt er avdelingsleder for mottak i Alna barneverntjeneste, hvor hun også er en del av
ledergruppa. Før hun tok barnevernpedagog utdanning, har hun flere års arbeidserfaring i

administrativ stilling i Oslo Politidistrikt, Sentrum politistasjon. Mari Holt har også tillitsverv i yrkesfaglig
utvalg i FO.
Kaja Hegg er sosiolog og har arbeidet i Redd Barna i 14 år, hvor hun har ansvar for organisasjonens
innsats for å beskytte barn mot internettrelaterte overgrep. Hun har et nettverk innenfor nettvettfeltet,
barnefaglige miljøer og ungdomsorganisasjoner og beslutningstakere.
På bakgrunn av det ovenstående, finner valgkomiteen grunnlag for å fremme følgende innstilling på
medlemmer til styret i Norsk barnevernsamband ved årsmøtet i 2015:

Leder:
Styremedlem/nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem

Jona Hafdis Einarsson, personlig medlem, gjenvalg
Tor Slettebø, Diakonhjemmets Høgskole, gjenvalg
Ellen Galaasen, personlig medlem, gjenvalg
Monica Lundstrøm, Kirkens Bymisjon, gjenvalg
Håvard Ellingsen, Røde Kors, ny
Mari Holt, Oslo barnevernsamband, ny
Kaja Hegg, Redd Barna, ny

Valgkomiteen har bestått av:
Torunn Hansen, Redd barna
Claus Engen, Voksne for barn
Karin Oraug, personlig medlem

