Sak 9. Valg
Sak 9.1 Valgkomitéens innstilling til nytt fylkesstyre i Oslo SV
Arbeidet i valgkomiteen
Valgkomiteen har bestått av Rune Soleng (leder), Anniken Gurijordet, Adolf Larsen, Olivia Salles,
Håkon Astrup, Susana Escobar Delgado og Mina Jørgensen Bergem.
Komiteen har tatt i mot innspill fra alle lokallag og intervjuet flere aktuelle kandidater. Komiteen har i
sitt arbeid først og fremst lagt vekt på å finne styremedlemmer som vil gjøre en god jobb med å
bygge Oslo SV videre i perioden etter et godt valgresultat og sterk medlemsvekst, og innstiller på et
styre med solid organisasjonserfaring og vilje til å bygge organisasjonen videre. I tillegg vil styret ha
folk med interesse for og kompetanse på de ulike politikkområdene som er viktig for SV.
Innstilling
Nestleder (2 år): Hanne Lyssand (55) er i dag nestleder i Oslo SV og har vært medlem av fylkesstyret
siden 2009. Hann jobber som systemtekniker i Verdipapirsentralen. Hun har vært medlem i SU/SV
siden hun var 16 år, og har blant annet vært lokallagsleder og BU-representant for Nordre Aker SV.
Valgkomiteen mener dagens arbeidsutvalg fungerer godt og ønsker at AU også framover skal nyte
godt av Hannes erfaring og kompetanse.
Styremedlem og kvinnepolitisk leder (2 år): Margrethe Gustavsen (33) Jobber som journalist i
organisasjonen NORILCO. Hun er sosiolog, har erfaring fra studentpolitikken og sitter som
representant i bydelsutvalget på St. Hanshaugen. Hun har interesse for mange politikkområder, og vil
i rollen som kvinnepolitisk leder særlig følge opp feministiske og kvinnepolitiske saker.
Styremedlem (2 år): Ola Skaalvik Elvevold (29) bor på Veitvet og tar for tiden masterstudier i
statsvitenskap. Han har blant annet sittet flere år i lokallagsstyre og ledet Oslo SVs miljøgruppe og
samferdselsgruppe. Ola har vært leder i Natur og Ungdom, og jobbet i bl.a. Naturvernforbundet, SVs
bystyregruppe og Kirkens Nødhjelp.
Styremedlem (2 år): Karianne Hansen Heien (37) jobber som forbundssekretær i EL og IT Forbundet.
Hun har vært styremedlem i flere lokallag i Oslo tidligere, sist Gamle Oslo SV. Hun har tidligere blant
annet vært representant i Byutviklingskomiteen på Grünerløkka. Hun sitter i SVs faglige utvalg og har
tidligere jobbet som rådgiver i Fagforbundet. Hun er spesielt opptatt av arbeidslivspolitikk og klimaog miljøsaker.
Styremedlem (2 år): Omar Gamal (26). Omar er utdannet byggingeniør og jobber i Norsk Vann. Han
er tidligere styremedlem i Gamle Oslo SV, men bor nå på Frogner. Han har bakgrunn som tillitsvalgt i
NITO og sitter i SVs faglige utvalg. Han har sittet et år som vara til fylkesstyret og utmerket seg med
god innsats.
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Styremedlem (2 år): Gunnell E. Sandanger (42) har vært aktiv i Oslo SV i mange år, som lokallagsleder
i Østensjø bydel, i bydelspolitikken og i Miljøpolitisk utvalg. Hun jobber som seniorrådgiver i
Regnskogfondet og har tidligere jobbet i Framtiden i våre hender med klima, etikk- og
næringslivsspørsmål. Hun er nå vara i Alna SV sitt styre.
Varamedlem (1 år): Oda Sjøvoll (33) er utdannet sosiolog og jobber som rådgiver i Akan
kompetansesenter. Hun tilhører Bjerke SV og har allerede sittet et år som vara til fylkesstyret. Hun
innstilles etter eget ønske til en ny periode som vara.
Varamedlem (1 år): Dara Goldar (24) jobber i Deloitte og har i tillegg til god aktivistinnsats i Søndre
Nordstrand markert seg i integreringsdebatten. Han leder Unge Holmlianere og står sentralt i
grasrotorganiseringen av folk i bydelen.
Varamedlem (1 år): Jan Breivoll (36) jobber som tolk og har særlig vært aktiv i lokallaget på St.
Hanshaugen og i Internasjonal gruppe. Han vant prisen som beste aktivist i valgkampen. Han har
særlig interesse for internasjonale spørsmål.

Styret vil etter innstilingen se slik ut. Kandidater på valg er markert.
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Sak 9.2 Fylkesstyrets innstilling til nominasjonskomité
FS innstiller på en nominasjonskomite bestående av følgende medlemmer:
1. Leder: Silje Schei Tveitdal (Grünerløkka / Leder)
2. Erlend Tynning Larsen (Søndre Nordstrand)
3. Hanne Lyssand (FS/ Nordre Aker)
4. Mirza Sefo (Sagene)
5. Karin Beate Theodorsen (Frogner)
6. Håkon Astrup (Alna)
7. Medlem oppnevnt fra SU
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