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Valgkomiteens innstilling til styre i
Attac Norge 2020-21
Hege Skarrud (leder, ny)
Hege Skarrud (f. 1990) er avtroppende leder i Spire, og har hatt flere andre verv i
organisasjonen. Hege har mastergrad i internasjonale miljøstudier med fordypning i politisk
økonomi og miljø fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Hun har også bachelor i
internasjonal politikk fra Kingston University i London. Hege har tidligere jobbet som parksjef
i Oslo Pride. Hun er fra Kongsberg, og bor i Oslo.

Sondre Molteberg Dalen (1. nestleder, gjenvalg)
Sondre (f. 1991) er masterstudent i bibliotek- og informasjonsvitenskap på
Storbyuniversitetet (OsloMet – tidligere Høyskolen i Oslo og Akershus). Sondre sitter i styret
i dag, og jobber spesielt med digital økonomi i Attac.

Martine Kopstad Floeng (styremedlem, gjenvalg)
Martine Kopstad Floeng (f. 1990) er avtroppende leder av Attac Norge. Martine har nylig
begynt i jobb som politisk rådgiver i Tekna. Hun har en bachelorgrad i utviklingsstudier fra
HiOA og mastergrad i klima – og miljøpolitikk med fordypning i internasjonal økonomi fra
SOAS i London. Hun har også studert fransk ved universitetet i Normandie, og
samfunnsøkonomi ved UiO.

Martin Johannessen (styremedlem, ny)
Martin Johannessen (f. 1969) er lærer med utdanning fra Steinerhøyskolen i Oslo. Han har
siden 2009 jobbet på Nyskolen i Oslo, som er Norges eneste demokratiske grunnskole.
Martin drifter Lærerbloggen, som er Norges største skoleblogg, og er programleder i
skolepodcasten «Rekk opp hånda!». I Attac vil Martin jobbe mest med handelspolitikk med
fokus på klima og miljø.

Caroline Herlofson (styremedlem, ny)
Caroline Herlofson er fra Asker/Fredrikstad og har bodd i Oslo siden 2015. Hun har en
bachelor i utviklingsstudier fra Oslo Met, med særlig fokus på problematikk rundt arealbruk
og temaer som naturforvaltning og landgrabbing. Nå tar hun en master i internasjonale
miljøstudier på NMBU, hvor økonomien og dets påvirkning på natur, miljø og mennesker står
sentralt. Caroline har vært medlem av Spires Handelsutvalg siden 2018, og er nåværende
koordinator for utvalget. Her har hun jobbet særlig med globale verdikjeder, handelsavtalen
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mellom Mercosur og Efta-landene og alternativ økonomi. Caroline har også interessefelt
innenfor skatt og ulikhet.

Ivar Johansen (styremedlem, ny)
Ivar Johansen(f. 1950) har et mangeårig engasjement i norsk fredsbevegelse, bl.a. i
Fredskontorene, Folkereisning mot Krig og avisa Ikkevold. Som en konsekvens av
antimilitaristisk fredsjournalistikk tilbragt mye tid i norske rettssaler, og litt innom fengsel.
Internasjonal leder i SV (2007 - 2011). Medlem i Oslo bystyre for SV fra 1988 til 2019, og som
en konsekvens av dette også en rekke verv innenfor kommunesektoren, som f.eks.
hovedstyremedlem i KS i 12 år. Yrkesmessig jobbet i forlagsbransjen, Pax og Gyldendal, hele
det yrkesaktive liv. Slåss i enhver sammenheng for større åpenhet i forvaltning og politiske
prosesser.

Tina Andersen Vågenes (styremedlem, ny)
Tina Andersen Vågenes (f. 1995) studerer for tiden ved bachelorprogrammet i
samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, og jobber deltid i en frivillig organisasjon. Hun har
bakgrunn fra Natur og Ungdom, der hun jobbet tre år i sentralstyret. Et fokus der var å jobbe
politisk mot gruvedrift i Førdefjorden og Repparfjorden, og hun møtte for Natur og Ungdom i
Handelskampanjen. Tina er mest opptatt av klima og miljø, og internasjonal solidaritet og
rettferdighet.

Håkon Edøy Hansen (styremedlem, ny)
Håkon er utdannet sivilingeniør i Kybernetikk og jobber til daglig som IT konsulent. Han er i
dag medlem av Rødts Miljø og næringslivsutvalg, hvor han blant annet jobber med digital
økonomi. Der dette temaet han hovedsakelig vil jobbe med hos Attac. Fokuset hans har
hovedsakelig vært rundt en oppbygning av en digital infrastruktur, eid og kontrollert av
fellesskapet. Denne typen infrastruktur bør bygges opp gjennom et samarbeid mellom
fagbevegelsen og andre deler frivillige organisasjoner. Håkon mener dette vil fungere som en
bedre motpol mot IT gigantenes makt, heller enn å splitte dem opp.

Axel Haraldsen-Sverre (styremedlem, ny)
Axel er 24 år gammel student ved masterprogrammet i statsvitenskap ved Universitetet i
Oslo. Han har en bachelor i Internasjonale Studier, hvorav ett år ble avlagt ved The
University of Edinburgh i Skottland. Axel har blant annet vært aktiv i som sekretær i Attac
studentlag Blindern. I studiene og utenfor har han vært nysgjerrig på hvordan politisk makt
fungerer, og hvordan trangsynt økonomiske målstyring har tatt over for ordinære politiske
verdier som medmenneskelighet, solidaritet og langsiktig tenkning. Han har skrevet om
nyliberal jernbanereform, norsk utenrikspolitisk identitet, og fordelingsspørsmål
internasjonalt, og ønsker å jobbe videre med hvordan store teknologiselskaper både endrer
økonomien og demokratiet vårt, med særlig fokus på verdien av persondata og spredning av
feilinformasjon.
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Anders Ekeland (varamedlem, gjenvalg)
Anders Ekeland (f. 1955) er utdannet samfunnsøkonom fra Blindern, og jobber som
seniorrådgiver i SSB. Han har vært aktiv på venstresida siden tidlig syttitall. Han har sittet i
kommunestyret i Bærum (1995-2007), medlem av fylkesstyret i Akershus SV (fra 2014), vært
leder der fra 2017-2019, og er nå medlem i fylkesstyret i Viken SV (2019 -). Han sitter i
ledelsen av Association for Heterodox Economics (2010 -). Han er interessert i marxistisk
økonomi, økososialisme, og klimapolitikk

Philip Maxwell Thingbø Mlonyeni (varamedlem)
Philip er 27 år, og for tiden stipendiat ved Senter for Profesjonsstudier (SPS) på OsloMet og
driver med kommunikasjonsarbeid for forskningsgruppa Praktisk Etikk på SPS.
Forskningsprosjektet har arbeidstittelen «The ethics of algorithmic decision-making in the
public sphere». Han har en master i filosofi fra UiO.
Philip er veldig interessert i den digitale økonomien og dens historiske betingelser. Det er
spesielt utviklingen fra den industrialiserte økonomien til den digitale økonomien som
opptar ham og å prøve å forstå de historiske linjene og bruddene mellom disse. Han er også
interessert i de «store» temaene: klima, fattigdom, menneskerettigheter.

Jonas Bakkeli Eide (varamedlem, ny)
Jonas er historiestudent ved UiO, og nestleder i Attac Studentlag Oslo. Han har vært med på
organiseringen av flere lesesirkeler i politisk økonomi med ASO, og har skrevet artikler for
Attacbloggen. Interessefeltet som interesserer ham mest er det normative grunnlaget for
nyliberal politikk, og hvordan økonomisk lære anvendes i politisk diskurs.

Kontrollkomite
Leder: Mads Opheim, gjenvalg
Medlem: Kaja Sparre Bakke, ny
Varamedlem: Stine Østnor, gjenvalg
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Valgkomite for 2021 (innstilling fra styret)
Leder: Mathilde Dahl
Camilla Hansen
Tyler Dale Hauger
Hanne Iglebæk Christensen (vara)
Maria Refsland (vara)
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