
Valgkomiteens innstilling til 

VALG AV LANDSSTYRE OG LEDERGRUPPE I IKFF 2022 - 2023  

Faste representanter 

Trøndelag:  Åse Berg (Kontaktperson) - 2 år 

Bergen:  Åse Møller-Hansen - 1 år 

Stavanger:  Hilde Solberg  - 1 år 

Sandnes:  Ingegerd Austbø - 1 år  

Innlandet:  Kari Nes - 1 år  

Oslo/Viken:  Elisabeth Koren - 2 år  

  Britt Schumann - 1 år 

 

Vararepresentanter: 

Bergen: Marianne Sælen – 2 år 

Lidia Kleiberg -  2 år 

Stavanger: Anndi L. Jacobsen - 1 år 

Sandnes: Gro Eriksen - 2 år 

Innlandet: Inger Karin Ødegaard - 2 år 

Eli H. Eide - 1 år 

Oslo/Viken: Audgunn Oltedal - 1 år  

Liss Schanke - 1 år 

Ellen Elster – 2 år 

Berit Aasen – 2 år 

 

 

Ledergruppe: (ekstraordinær organisering uten leder for perioden 2022 – 2023) 

Innlandet:  Kari Nes - 1 år  

Bergen:  Åse Møller-Hansen - 1 år 

Oslo/Viken:  Elisabeth Koren - 1 år  

Sandnes:  Ingegerd Austbø - 1 år  

 

 



 

 

 

FORSLAG FRA VALGKOMITE: Flat organisering i perioden 2022-23. 
 

Ledergruppe 

Navn/lokalavd. 

Oppgave i avdelingene 

for landsstyret 

Navn og oppgave for 

støttepersoner 

Kommentar 

(se tekst under 

matrisen) 

Oslo/Viken 

Elisabeth Koren 

Økonomi 

Økonomistyring,  

bank, revisjon, 

regnskap, budsjett 

Arrangerer ett 

landsstyremøte 

(ansvar for dagsorden, 

gjennomføring og 

referat). 

  

 

-Åse Berg koordinering  NND 

prosjekter 

-Britt Schumann avklaring/ 

koordinering ev.   

Colombiaprosjekt + FOKUS 

-Liss  Schanke 

Koordinering UD prosjekter 

 

1. 

Bergen 

Åse Møller Hansen 

Ekstern informasjon  

- Skrive uttalelser 

- Legge ut saker på 

hjemmeside og 

facebook 

- Sende ut 

pressemeldinger 

Arrangerer ett 

landsstyremøte 

(ansvar for dagsorden, 

gjennomføring og 

referat). 

  

 

Susanne Urban bistår med 

uttalelser, leserinnlegg og ev. 

deltakelse i debatter. 

Lidia Kleiberg bistår med 

utsending av pressemeldinger  

  

 

2. 

 

Innlandet 

Kari Nes 

Ansvar for 

Internasjonal 

arbeid 

-Internasjonal kontakt 

Arrangerer ett 

landsstyremøte 

(ansvar for dagsorden, 

gjennomføring og 

referat). 

  

Inger Karin Røe Ødegård 

bistår som deltaker i 

rekrutteringsgruppa med fokus på 

studiearbeid 

 

Eli Hammer Eide har 

medlemsarkivet 

 

3. 

Stavanger 

Hilde Solberg ber om 

permisjon fra 

ledergruppa dette året. 

Anndi Jacobsen bistår. 

Arrangerer ett 

landsstyremøte 

(ansvar for dagsorden, 

gjennomføring og 

referat). 

Hilde Solberg deltar i 

rekrutteringsgruppa, og  

Anndi Jakobsen bistår. 

 

 

4. 

Sandnes  

Ingegerd Austbø 

Sekretærarbeid -

Håndtere mailer, brev 

og henvendelser til 

IKFF 

Arrangerer ett 

landsstyremøte 

(ansvar for dagsorden, 

gjennomføring og 

referat). 

  

 

-Gro Eriksen bistår 

-Ellen Elster åpner mailboksen 

-Åse Berg har ansvar for 

elektronisk drop box arkiv fom 

landsmøtet 2022 

 

5. 

PREMISSER FOR FORSLAGET 
 
Prioritering 
- IKFF prioriterer synliggjøring og rekruttering  

- IKFF begrenser det interne administrative arbeidet til det nødvendige minimum, dvs 

oppgavene som er beskrevet i tabellen m/kommentarer (se påfølgende tekst). 

- IKFF fordeler ansvar og konkrete arbeidsoppgaver mellom alle lokalavdelingene. 



- Landsmøtet er et felles ansvar for alle lokalavdelingene.  

- Ansvaret for arrangering av landsstyremøtene går på omgang mellom likalavdelingene. 

 
Forholdet til de foreslåtte vedtektenes  

- Vedtektene som behandles på landsmøtet innebærer at IKFF normalt skal ha leder og 

nestleder. 

- Ingen av de forspurte til landsmøtestyret har svar ja til å ta disse oppgavene. 

- Valgkomiteen foreslå derfor at landsmøtet vurderer en prøveordning med flat struktur og 

definerte oppgaver for perioden 2022- 2023 ( se oversikten ). 

- Brønnøysundregisteret krever en leder, men det er en formalitet og behøver ikke innebære 

reell ledelse av organisasjonen. 

 

 

KOMMENTARER TIL FORSLAGET på første side. 

 

1.Koordinering innebærer alt arbeid med veiledning vedr. utarbeidelse og ferdigstilling av 

søknader, rapporter og regnskap med bilag.  

 

2.Mediagruppa foreslår uttalelser og utspill og lager også liste for utsending av 

pressemeldinger med navn, email og telefon for media og journalister.  

 

3. Ansvar for internasjonalt arbeid (konkrete oppgaver innen feltet fordeles på medlemmer i 

flere avdelinger). Deltakelse i rekrutteringsgruppa med fokus på studiearbeid. Ansvar for 

medlemsarkivet.  

 

4. Arrangering av 1 landsstyremøte og deltakelse i rekrutteringsgruppa. 

 

5. Ellen Elster åpner IKFFs email, sletter det som kan slettes, sender det som gjelder 

medlemsarkiv til Eli Hammer Eide, sender resten til Gro Eriksen og Ingegerd Austbø 

samtidig som det legges i mappen «under arbeid». De følger opp og Ingegerd holder 

ledergruppen orientert.    

 

 

 

 

 

 

 

 


