
 

Attac Norges 19. ordinære landsmøte 20.-21. mars 2021 

 

Valg  Side 1 av 7 
 
 

 

 
 

LANDSMØTE ATTAC NORGE 2021 

Valgkomiteens innstilling 

Valgkomiteens arbeid 

Valgkomiteen ble satt på Landsmøtet 13. juni 2020, og har bestått av Camilla Hansen, Tyler Dale 

Hauger, Mathilde Dahl (komitéleder fram til permisjon), og Hanne Iglebæk Christensen 

(varamedlem som ble fullstendig medlem i januar 2021).  Maria Refsland var varamedlem. Fra 

Mathilde Dahl gikk ut i permisjon har valgkomiteen fungert uten leder. Vi har hatt et tett og 

godt samarbeid i perioden, med hyppig kontakt på e-post og en rekke digitale møter.  

I arbeidet har vi fokusert på å finne kandidater som viser et engasjement for Attac, er 

ansvarsbevisste, har tilstrekkelig med tid, og som har kompetanse til å gjennomføre vervet på 

en god måte. For å sikre kontinuitet har vi stort sett prioritert å innstille kandidater som har 

vervet fra før og som ønsker å fortsette i den kommende perioden. I innstillingen er det høy 

grad av gjenvalg, særlig for ledelsen av styret. Det er gledelig og ønskelig med kontinuitet, siden 

et styreverv i Attac har en bratt læringskurve og det kan være tidkrevende å sette seg inn i 

sakene. Det har vært viktig for valgkomiteen å sørge for kjønnsbalanse, og vi har intervjuet 

kandidatene for å sikre spredning i hvilke fagområder de er interessert i å engasjere seg i.  

Under følger valgkomiteens innstilling: 

 

Styre: 

Leder                             Hege Skarrud            (gjenvalg) 

1. Nestleder                Sondre Molteberg Dalen         (gjenvalg) 

2. Nestleder                Philip Thingbø Mlonyeni         (gjenvalg) 

 

Styremedlem              Jonas Bakkeli Eide                      (gjenvalg, tidligere varamedlem) 

Styremedlem              Matilde Clemetsen                (ny) 

Styremedlem              Lise Lotte Høye     (ny)                   
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Styremedlem              Geir Aasen                    (ny) 

Styremedlem              Hallvard Berge                (ny) 

Styremedlem              Vilde Haugsnes                  (ny) 

 

1. Vara til styret         Anders Ekeland   (gjenvalg) 

2. Vara til styret         Caroline Herlofson  (gjenvalg, tidligere styremedlem) 

3. Vara til styret         Astrid Bragstad Gjelsvik           (ny) 

  

Kontrollkomite 

Komiteleder                Mads Opheim                           (gjenvalg) 

Medlem                        Kaja Sparre Bakke              (gjenvalg) 

Varamedlem               Stine Østnor                              (gjenvalg) 

  

Presentasjon av kandidatene 

 STYRE 

 LEDER 

Hege Skarrud (f. 1990) har vært leder i Attac Norge det siste året. Hun er tidligere leder av  

miljø- og utviklingsorganisasjonen 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. 

1.NESTLEDER 

Sondre Molteberg Dalen (f. 1991) har vært aktiv i Attac Oslo og Attacs Europagruppe i flere år, 

og har erfaring fra ulike verv i Bibliotekarforbundet og studentpolitikken på OsloMet. Han er 
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utdannet innen historie og bibliotekfag. Han jobber i biblioteket ved Norsk institutt for 

bioøkonomi (NIBIO). Sondre er spesielt interessert i finanspolitikk og digital økonomi.  

2. NESTLEDER 

Philip Thingbø Mlonyeni (f. 1992), er 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. 

 

STYREMEDLEM 

Jonas Bakkeli Eide (f. 1995) har studert historie, og er nå lektorstudent ved Universitetet i Oslo. 

Han har tidligere vært nestleder i Attac Studentlag Oslo, hvor han har vært med på 

organiseringen av flere lesesirkeler i politisk økonomi. Jonas sitter i styret i dag, og jobber 

spesielt med handelspolitikk. Interessefeltet som interesserer ham mest er det normative 

grunnlaget for nyliberal politikk, og hvordan økonomisk lære anvendes i politisk diskurs. 

 

STYREMEDLEM 

Mathilde Clemetsen (f. 1993) har studert statsvitenskap, og skrev nylig en masteroppgave 

innen internasjonal rett. Matilde jobber i Framtiden i våre hender med studentene i Oslo. Hun 

har engasjert seg i ungdomsmedvirkning i klimaforhandlingene, og har sittet i Klimautvalget. 

Hun har også deltatt på brigade i Guatemala og sittet i styret i Spire.   

 

STYREMEDLEM 

Lise Lotte Høye (f. 1992) kommer fra Bergen. Hun har en bachelorgrad i økonomi og ledelse fra 

Handelshøyskolen BI, og en mastergrad i internasjonale relasjoner fra NMBU, med fordypning i 

politisk økonomi, økonomiske rettferdighetsteorier, og handel. Hun har tidligere vært 

styremedlem i Spire for Handelsutvalget, praktikant for den norske delegasjonen til WTO, og 

har erfaring fra privat næringsliv og flere frivillige verv. 
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STYREMEDLEM 

Geir Aasen (f. 1982). Bor på Aurskog. Jobber som forbundssekretær i EL og IT Forbundet med 

forhandlingsansvar på energiområdet og internt IT-ansvar.  Han beskriver seg selv som en nerd 

med interesse for programmering, cryptocoin og rettferdighet for arbeiderklassen. Tidligere 

hovedtillitsvalgt i Get. 2. vara for Rødt til kommunestyret i Aurskog-Høland.  

 

STYREMEDLEM 

Hallvard Berge (f. 1980). Jobber som digital rådgiver i Norsk Tjenestemannslag, blant annet 

med å fremme ideen om en statlig skytjeneste for offentlige data for å sikre digital autonomi, 

og med konsekvenser for arbeidslivet av digitalisering og maskinlæring. Er aktiv i partiet Rødt og 

skriver en del i tidsskriftet Gnist, blant annet om verdibegrepet. Har studert samfunnsgeografi, 

og skrev masteroppgave om privatisering av havet i form av akvakulturloven og individuelle 

omsettbare fiskekvoter. Han bor i Oslo.   

 

STYREMEDLEM 

Vilde Haugsnes (f. 1990) har en mastergrad i internasjonale miljøstudier fra Norges miljø- og 

biovitenskapelige universitet og en bachelor i sammenlignende politikk fra Universitetet i 

Bergen. Vilde har tidligere vært leder i Latin-Amerikagruppene. 

  

  

VARA TIL STYRET 

 

1. VARA 

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 
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av Association for Heterodox Economics (2010 -). Han er interessert i marxistisk økonomi, 

økososialisme, og klimapolitikk 

 

2. VARA 

Caroline Herlofson (f. 1994) er tidligere styremedlem i Attac, og 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 koordinator for Spires Handelsutvalg hvor hun har hun jobbet særlig med globale 

verdikjeder, handelsavtalen mellom Mercosur og Efta-landene og alternativ økonomi. Hun har 

også interesse for skatt og ulikhet. 

3. VARA 

Astrid Bragstad Gjelsvik (f. 1996) kommer fra Oslo og tar en mastergrad i meteorologi og 

klimamodellering.  Hun har vært engasjert i Attac Studentlag Oslo, der hun har vært 

arrangementsansvarlig, og fokusert en del på ettervirkningene av finanskrisa i Hellas. Hun har 

også jobba med arrangementer, festivaler og aksjoner gjennom student- og 

ungdomsorganisasjoner som Venstrealliansen og Sosialistisk Ungdom. Hun er engasjert for en 

rettferdig og miljøvennlig økonomi, der makta skal ligge hos folket og ikke hos finanseliten. 

  

KONTROLLKOMITÉ 

 

KOMITÉLEDER 

Mads Opheim (f.1987) har sittet i kontrollkomiteen fra 2018, og før det har han sittet 3 år i 

styret til Attac Norge. Han jobber som IT-konsulent. Han har tidligere vært leder for Ungdom 

mot EU og aktiv i forskjellige organisasjoner. Mads er over snittet interessert i organisasjon og 

formalia. 

  

MEDLEM 
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Kaja Sparre Bakke (f. 1997) har tidligere vært styremedlem i Attac Norge i to perioder før hun 

gikk inn i kontrollkomiteen ved landsmøtet i 2020. Kaja er student ved Universitetet i Oslo (UiO) 

der hun tar en mastergrad i Peace and Conflict Studies. Fra før har hun en bachelorgrad i 

Internasjonale studier med fordypning i samfunnsøkonomi fra UiO og McGill University i 

Canada. Ved siden av studiene har Kaja vært engasjert i Attac Studentlag Oslo og holdt verv 

som styremedlem, økonomiansvarlig og leder. 

 

VARA 

Stine Østnor (f.1990).  Studert russisk og statsvitenskap, jobber i Redd Barna på regionkontoret 

i Tromsø. Hun er tidligere koordinator for Norges Sosiale Forum (NSF). Stine er en stolt 

finnmarking som er interessert i miljøpolitikk, russisk politikk, organisasjonsutvikling, 

rettferdighet, solidaritet, musikk og skiturer med kakao. 
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Styrets Innstilling til Valgkomite 2021-2022 

 

Leder: Martine Kopstad Floeng 

Medlem: Elise Fjordbakk 

Medlem: Charlott Pedersen 

 

Varaer: 

1. vara: Ane Serreli 

2. vara: August Tekrø 

 

Styret vil jobbe for å fylle de resterende plassene i komiteen frem mot landsmøtet. Ta kontakt 

med hege@attac.no for spørsmål og innspill til kandidater. 

mailto:hege@attac.no

