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Valgkomiteens innstilling 
 
Årets innstilling har to deler: En innstilling etter de foreslått nye vedtektene (innstilling 
A), og en innstilling etter de gjeldende vedtektene (innstilling B). 
 
Om endringsforslaget til vedtektene som berører antallet styremedlemmer blir vedtatt, 
er det innstilling A som gjelder. Da faller innstilling B.  
 
Om endringsforslaget til vedtektene blir avvist, er det innstilling B som gjelder. Da faller 
innstilling A. 
 
Merk at innstilling B er ufullstendig, og mangler 3 styremedlemmer. Orientering om 
dette gis på landsmøtet, ved behov. 

 
INNSTILLING A 
 
Styret 

Rolle Navn Gjenvalg /  ny 

Leder Petter Slaatrem Titland Gjenvalg 

1. Nestleder Martine Kopstad Floeng Ny 

2. Nestleder Mathilde Dahl Gjenvalg 

Styremedlem Joakim Møllersen Gjenvalg 

Styremedlem Aksel Nærstad Gjenvalg 

Styremedlem Ann Christin Billing Gjenvalg 

Styremedlem Kaja Bakke Ny 

Styremedlem Sondre Dalen Ny 

Styremedlem Espen Emil Thygesen Ny 

1. vara Sunniva Bang Larsen Ny 

2. vara Bodil Erichsen Gjenvalg 

3. vara Atle Rostad Gjenvalg 

 
Kontrollkomiteen 
 

Leder Thomas Nygreen Gjenvalg 

Medlem Mads Opheim Ny 

Vara Miriam Bugge Gjenvalg 
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Presentasjon av kandidatene til styret: 
Leder: 
Petter Slaatrem Titland (f. 1984) har vært leder for Attac Norge i fire perioder. Han har 
tidligere vært redaktør for Utveier (2012-2014) og nestleder i Attac (2013-2014). Petter 
har drevet med lokalaktivisme innenfor asylpolitikk og kollektivtransport, og vært på 
forskjellige utvekslingsopphold i Guatemala, Brasil og Colombia. Petters faglige 
bakgrunn er samfunnsgeografi og latin-amerikansk historie. 
 
1. nestleder 
Martine Kopstad Floeng (f. 1990) er ansatt i Fivas og er nåværende nestleder i 
Fellesutvalget for Palestina. Hun sitter også i styret i Forum for utvikling og miljø. 
Martine har en bachelorgrad i utviklingsstudier og en mastergrad fra SOAS i klima - og 
miljøpolitikk med fordypning i internasjonal økonomi. Hun har også studert fransk, 
skrevet for Observator og vært frivillig for Fellesrådet for Afrika. Hun arbeider i dag som 
informasjons- og analysemedarbeider i Fivas. 
 
2. nestleder 
Mathilde Dahl (f. 1990) har vært nestleder i Attac i ett år (2017-2018). Hun har en 
master i globalisering, global politikk og kultur. Hun var med å starte opp igjen 
lokallaget Attac Trondheim og har vært praktikant hos vår søsterorganisasjon Global 
Justice Now. Hun og søsteren driver også en politisk podcast. 
 
Styremedlem 
Joakim Møllersen (f. 1984), har vært nestleder og medlem av AU i Attac i to år (2016-
2018). Han er redaktør for nettstedet Radikal Portal., og har sittet tre år i styret i 
Radikalt økonominettverk. Han har en bachelor i samfunnsøkonomi fra NTNU, og har 
studert statsvitenskap, spansk og portugisisk. 
 
Styremedlem 
Ann Christin Billing (f. 1967) er billedkunstner og har mastergrad fra Institutt for 
Tekstil ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hun har blant annet jobbet med stedsspesifikke og 
aktivistiske kunstprosjekter der publikum har medvirket i prosessen. Hun var med å 
starte Folkeaksjonen mot TISA i januar 2015. Folkeaksjonen sprer informasjon om TISA 
på daglig basis og har arrangert og deltatt i demonstrasjoner mot TISA. Ann Christin 
ønsker å jobbe for å stoppe TISA, TTIP og lignende avtaler. 
 
Styremedlem 
Aksel Nærstad (f. 1952) har en omfattende erfaring fra norsk og internasjonalt arbeid 
knyttet til internasjonal solidaritet, miljø, landbruk og global rettferdighet. Han var med 
på å starte Attac i Norge. Han er koordinator for det globale nettverket More and Better 
Network, et verv han har hatt siden nettverket ble dannet i 2003. Fram til for kort tid 
siden var han også utviklingspolitisk seniorrådgiver i Utviklingsfondet der han hadde 
arbeidet i 21 år. Aksel er styremedlem i Handelskampanjen som han også var med å 
danne, og som han var leder for de første årene. Han var også en av initiativtakerne til 
Norges sosiale forum / Globaliseringskonferansen, og ledet arbeidet med den i de første 
årene. Han har skrevet flere bøker og rapporter om de sakene han har arbeidet med. 
 
Styremedlem 
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Kaja Sparre Bakke (f. 1997) er fra Bergen, men studerer for tiden internasjonale 
studier med fordypning i samfunnsøkonomi ved Universitet i Oslo. Hun har tidligere 
vært økonomi-ansvarlig i Attac Studentlag Oslo før hun tok over som leder høsten 2017. 
I løpet av tiden i studentlaget har Kaja vært med på å arrangere både mindre og større 
arrangementer, blant annet filmvisninger og paneldebatter. Kaja har også 
organisasjonserfaring fra Framtiden i våre hender. 
 
Styremedlem 
Sondre Molteberg Dalen (f. 1991) jobber i biblioteket ved Norsk institutt for 
bioøkonomi og har bachelorgrad i historie og i bibliotek- og informasjonsvitenskap. Han 
har vært aktiv i Europagruppa og Attac Oslo i flere år og har også vært styremedlem i 
Bibliotekarforbundets fylkeslag i Oslo, i tillegg til å ha hatt ulike verv knyttet til 
studentdemokratiet på Høgskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet). 
 
Styremedlem 
Espen Thygesen (f.1990) har dobbel bachelorgrad i internasjonale studier og 
samfunnsøkonomi fra Universtet i Texas ved Austin og jobber til daglig med compliance 
og logistikk. Han er aktiv i Oslo SP og har tidligere jobbet med handelspolitikk som 
praktikant i EFTA og UD. Espen er spesielt interessert i EU/EØS og lovlig 
skatteunndragelse. 
 
1. vara 
Sunniva Bang Larsen (f. 1985) er data-analytiker og har mastergrad i Industriell 
Matematikk fra NTNU. Hun har flere års erfaring som tillitsvalgt i Tekna, og har 
undervist som kursleder i Human-Etisk konfirmasjon. Inspirasjonen til å bli med i Attac 
kom etter at hun leste «Sjokkdoktrinen» av Naomi Klein. Sunniva bor i Stavanger.  
 
2. vara 
Bodil Erichsen er historiker, frilans skribent og foredragsholder. Hun har hatt verv i Nei 
til EU og SV, og vært styremedlem i Attac Norge i en årrekke. Hun har blant annet 
engasjert seg i problematikken rundt vannressursforvaltning og privatisering, 
udemokratiske handelsavtaler og TISA. Erichsen er bokaktuell med «Norske kvinners liv 
og kamp 1850-2000», som tar for seg sammenhengen mellom økonomisk regime, 
sosialpolitikk og kvinnekamp. 
 
3. vara 
Atle Forfang Rostad (f. 1980). Tidligere utenlandsstudent og omstreifer. Nå 
oljearbeider og tillitsvalgt, fagforenings- og velferdsstatsaktivist. Engasjert også i saker 
som internasjonal politikk, selskapsstrukturering, skatteunndragelser og 
klimautfordringen.  
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INNSTILLING B 
 

Rolle Navn Gjenvalg 2018 

Leder Petter Slaatrem Titland Gjenvalg 

1. Nestleder Martine Kopstad Floeng Ny 

2. Nestleder Mathilde Dahl Gjenvalg 

AU-medlem Joakim Møllersen Gjenvalg 

AU-medlem Aksel Nærstad Gjenvalg 

AU-medlem Ann Christin Billing Gjenvalg 

AU-medlem Kaja Bakke Ny 

AU-medlem Sondre Dalen Ny 
1 vara til AU 
Styremedlem Espen Emil Thygesen Ny 

Styremedlem Andrea Nilsson Gjenvalg 

Styremedlem Ida Viksveen Larsen Gjenvalg 

Styremedlem Sigurd M. Nordli Oppegaard Ny 

Styremedlem Sunniva Bang Larsen Ny 

Styremedlem Tiago Matos Gjenvalg 

Styremedlem [tom]  

Styremedlem [tom]  

Styremedlem [tom]  

1 vara Camilla Hansen Gjenvalg 

2 vara Hanna Karv Gjenvalg 

3 vara Atle Rostad Gjenvalg 

4 vara Bodil Erichsen Gjenvalg 

5 vara Åsne Refsdal Ny 
  
Kontrollkomiteen 
 

Leder Thomas Nygreen Gjenvalg 

Medlem Mads Opheim Ny 

Vara Miriam Bugge Gjenvalg 
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Presentasjon av kandidatene til arbeidsutvalget 
 
Leder: 
Petter Slaatrem Titland (f. 1984) har vært leder for Attac Norge i fire perioder. Han har 
tidligere vært redaktør for Utveier (2012-2014) og nestleder i Attac (2013-2014). Petter 
har drevet med lokalaktivisme innenfor asylpolitikk og kollektivtransport, og vært på 
forskjellige utvekslingsopphold i Guatemala, Brasil og Colombia. Petters faglige 
bakgrunn er samfunnsgeografi og latin-amerikansk historie. 
 
1. nestleder 
Martine Kopstad Floeng (f. 1990) er ansatt i Fivas og er nåværende nestleder i 
Fellesutvalget for Palestina. Hun sitter også i styret i Forum for utvikling og miljø. 
Martine har en bachelorgrad i utviklingsstudier og en mastergrad fra SOAS i klima - og 
miljøpolitikk med fordypning i internasjonal økonomi. Hun har også studert fransk, 
skrevet for Observator og vært frivillig for Fellesrådet for Afrika. Hun arbeider i dag som 
informasjons- og analysemedarbeider i Fivas. 
 
2. nestleder 
Mathilde Dahl (f. 1990) har vært nestleder i Attac i ett år (2017-2018). Hun har en 
master i globalisering, global politikk og kultur. Hun var med å starte opp igjen 
lokallaget Attac Trondheim og har vært praktikant hos vår søsterorganisasjon Global 
Justice Now. Hun og søsteren driver også en politisk podcast. 
 
AU-medlem 
Joakim Møllersen (f. 1984), har vært nestleder og medlem av AU i Attac i to år (2016-
2018). Han er redaktør for nettstedet Radikal Portal., og har sittet tre år i styret i 
Radikalt økonominettverk. Han har en bachelor i samfunnsøkonomi fra NTNU, og har 
studert statsvitenskap, spansk og portugisisk. 
 
AU-medlem 
Aksel Nærstad (f. 1952) har en omfattende erfaring fra norsk og internasjonalt arbeid 
knyttet til internasjonal solidaritet, miljø, landbruk og global rettferdighet. Han var med 
på å starte Attac i Norge. Han er koordinator for det globale nettverket More and Better 
Network, et verv han har hatt siden nettverket ble dannet i 2003. Fram til for kort tid 
siden var han også utviklingspolitisk seniorrådgiver i Utviklingsfondet der han hadde 
arbeidet i 21 år. Aksel er styremedlem i Handelskampanjen som han også var med å 
danne, og som han var leder for de første årene. Han var også en av initiativtakerne til 
Norges sosiale forum / Globaliseringskonferansen, og ledet arbeidet med den i de første 
årene. Han har skrevet flere bøker og rapporter om de sakene han har arbeidet med. 
 
AU-medlem 
Ann Christin Billing (f. 1967) er billedkunstner og har mastergrad fra Institutt for 
Tekstil ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hun har blant annet jobbet med stedsspesifikke og 
aktivistiske kunstprosjekter der publikum har medvirket i prosessen. Hun var med å 
starte Folkeaksjonen mot TISA i januar 2015. Folkeaksjonen sprer informasjon om TISA 
på daglig basis og har arrangert og deltatt i demonstrasjoner mot TISA. Ann Christin 
ønsker å jobbe for å stoppe TISA, TTIP og lignende avtaler. 
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AU-medlem 
Kaja Sparre Bakke (f. 1997) er fra Bergen, men studerer for tiden internasjonale 
studier med fordypning i samfunnsøkonomi ved Universitet i Oslo. Hun har tidligere 
vært økonomi-ansvarlig i Attac Studentlag Oslo før hun tok over som leder høsten 2017. 
I løpet av tiden i studentlaget har Kaja vært med på å arrangere både mindre og større 
arrangementer, blant annet filmvisninger og paneldebatter. Kaja har også 
organisasjonserfaring fra Framtiden i våre hender. 
 
AU-medlem 
Sondre Molteberg Dalen (f. 1991) jobber i biblioteket ved Norsk institutt for 
bioøkonomi og har bachelorgrad i historie og i bibliotek- og informasjonsvitenskap. Han 
har vært aktiv i Europagruppa og Attac Oslo i flere år og har også vært styremedlem i 
Bibliotekarforbundets fylkeslag i Oslo, i tillegg til å ha hatt ulike verv knyttet til 
studentdemokratiet på Høgskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet). 
 
Styremedlem og 1. vara til AU 
Espen Thygesen (f.1990) har dobbel bachelorgrad i internasjonale studier og 
samfunnsøkonomi fra Universtet i Texas ved Austin og jobber til daglig med compliance 
og logistikk. Han er aktiv i Oslo SP og har tidligere jobbet med handelspolitikk som 
praktikant i EFTA og UD. Espen er spesielt interessert i EU/EØS og lovlig 
skatteunndragelse. 

 


