
Innstilling fra valgkomiteen – Rettspolitisk forening, årsmøte 19. april 2017 
 
Valgkomiteen har bestått av Malin Rogne, Marit Lomundal Sæther og Eirik Aimar 
Engebretsen.  
 

Det ble besluttet på RPFs årsmøte 2016 at styret skulle nedsette valgkomite på vegne av 
årsmøtet. Styret nedsatte valgkomiteen som startet sitt arbeid i januar 2017. Marit og Malin 
er styremedlemmer, og Eirik er eksternt komitemedlem med tidligere erfaring fra foreninga. 
 
Valgkomité 
Årsmøtet 2017 skal velge valgkomite for neste år, og nåværende komite stiller seg positive til 
å fortsette hvis det er ønskelig. På den måten kan man opparbeide seg rutiner over tid, som 
senere valgkomiteer kan nyte godt av. Sittende styre vil innstille på valgkomiteens 
fortsettelse. Vi anbefaler også at årsmøtet gir styret mulighet til å oppnevne et sittende 
styremedlem i valgkomiteen, slik at styrets behov kan belyses innenfra. 
 
Revisor 
Videre skal årsmøtet velge revisor. Valgkomiteen innstiller Hedda Larsen Borgan til vervet. 
Hun har hatt ansvar for foreningas økonomi i styreperioden, men stiller ikke til gjenvalg. Hun 
er således en ekstern aktør med erfaring fra foreningas budsjett, regnskap og økonomi for 
øvrig. 
 
Styreverv 
Når det gjelder selve styret har komiteen vært i kontakt med ca. 20 navn, som er blitt 
anbefalt av forskjellige folk, både med og uten fartstid i RPF. Komiteen har i tillegg til et 
møte hvor innstillingen ble fastslått, møtt og snakket med kandidater, samt hatt løpende 
mailutveksling og telefonkontakt med kandidater og innad i komiteen. 
 

Komiteen er fornøyd med en stor interesse for deltakelse og engasjement i RPF, også fra de 
som ikke kunne stille ved denne anledning. Komiteen har forsøkt å tenke mangfold, men her 
er det helt klart et forbedringspotensial til neste år. Komiteen har tro på at arbeidet og vil bli 
enklere og mer strukturert med en mer formalisert nedsettelse av en valgkomite, med et 
utvidet tidsperspektiv. 
 

Med det sagt, så er komiteen meget fornøyd med sammensetningen av styret det innstilles 
på. Fire av kandidatene tar gjenvalg, mens de resterende åtte er nye til styret. 
 

Det er et spenn av erfaringer, både i form av verv-, studie- og arbeidserfaringer. Innstillingen 
vil medføre et styre som utfyller hverandre på en god måte. 
 

Grunnet tilfanget av gode kandidater har komiteen valgt å innstille på 12 medlemmer, som 
er det høyeste antallet styremedlemmer vedtektene tillater. Innstillingen lyder som følger: 
 

Leder:    Nye styremedlemmer:  Gjenvalg: 
Marie Skjervold  Ingrid Kverneland Mogstad  Susanne Gallala 
    Kine Irgens    Kasper Nilsen Ervik 
    Andreas Slørdahl    Eirik Strand 

Karin Maria Svånå   Stina Hoel Jensen 
    Anniken Fuglerud 

Elsa Skjong 
    Siri Rudå 


