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Sak 9: Valg 

 

Valgkomiteens arbeid 

Valgkomiteen ble valgt på Landsmøtet 21. mars 2021, og har bestått av Martine 
Kopstad Floeng (komitéleder fram til permisjon i november 2021), August Tekrø 
(varamedlem som ble fullstendig medlem i november 2021) og Ane Aurora Skjølberg 
Serreli (varamedlem som ble fullstendig medlem i november 2021). Fra Martine 
Kopstad Floeng gikk ut i permisjon har valgkomiteen fungert uten leder. Vi har hatt et 
godt samarbeid i perioden, med kontakt på e-post, digitale møter, og et fysisk møte.  

I arbeidet har vi fokusert på å finne kandidater som viser et engasjement for Attac, har 
tilstrekkelig med tid, og som har kompetanse til å gjennomføre vervet på en god måte. 
For å sikre kontinuitet har vi innstilt samme ledertrioen, da de ønsket å fortsette i den 
kommende perioden. I tillegg til ledelsen, er det høy grad av gjenvalg i varamedlemmer. 
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.  

 

a) Valgkomitéens innstilling til nytt styre 

 

Verv Navn Gjenvalg/ny Fødselsår 
    
Leder Hege Skarrud Gjenvalg 1990 
1. nestleder Sondre Dalen Gjenvalg 1991 
2. nestleder Philip Thingbø 

Mlonyeni 
Gjenvalg 1992 

    
Styremedlem Ida Morén Strømsø Ny 1995 
Styremedlem Are Einari Skau Ny 1990 
Styremedlem Oddbjørn 

Snekkerbakken 
Ny 1974 

Styremedlem Kristin Dilani Nadarajah Ny 1995 
Styremedlem Syvert Tuntland 

Kråkenes  
Ny 1995 

Styremedlem Charlie Bilstad Ny 1994 
    
1. varamedlem Anders Ekeland Gjenvalg 1955 
2. varamedlem Caroline Herlofson Gjenvalg 1994 
3. varamedlem Astrid Bragstad Gjelsvik Gjenvalg 1996 
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Litt om kandidatene: 

Hege Skarrud 
Hege har en bachelorgrad i internasjonal politikk fra Kingston University og en 
mastergrad i internasjonale miljøstudier fra NMBU, med fordypning i politisk økonomi 
og miljø. Hege har tidligere vært leder i miljø- og utviklingsorganisasjonen Spire, og 
parksjef i Oslo Pride. Hun har vært leder for Attac siden 2020. 
  
Sondre Dalen 
Sondre har 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 har utdanning 
innen historie og bibliotekfag, og jobber i biblioteket ved forskningsinstituttet NIBIO.  
  
Philip Thingbø Mlonyeni 
Philip har en mastergrad i filosofi fra UiO og er nå i gang med doktorgrad ved OsloMet 
med fokus på algoritmer og stordata. Philip er veldig interessert i den digitale 
økonomien og dens historiske betingelser.  
  
Ida Morén Strømsø 
Ida har vært politisk nestleder i Spire, og har jobbet i FNs organisasjon for ernæring og 
landbruk. Holder nå på å gjøre ferdig en master i sosialantropologi med spesialisering i 
politisk økonomi ved Universitetet i Oslo.  
  
Are Einari Skau 
Are jobber i Økologisk Norge, og har tidligere ledet Norges Sosiale Forum og 
Globaliseringskonferansen. Han har bakgrunn i utviklingsstudier fra Høgskolen i Oslo og 
Akershus (nå OsloMet), og Senter for Utvikling og Miljø på UiO. Har tidligere ledet 
klimautvalget til Spire, og var initiativtaker til til Ta havet tilbake og jorda i bruk. 
  
Oddbjørn Snekkerbakken 
Oddbjørn jobber i Ark bokhandel, og har sin organisasjonsbakgrunn fra Handel og 
Kontor. Han er leder av bransjerådet HK forlag, bok og administrasjon. Han er og 
styremedlem i Oslo - Akershus Handel og Kontor, samt HK region Øst. I tillegg sitter han 
i koordineringsutvalget til Handelskampanjen.  
  
Kristin Dilani Nadarajah 
Kristin er økonom som blant annet har studert ved universitetet i York, Roma TRE, og for 
tiden i Paris ved Université Denis Diderot. Hun har vært aktiv i Rethinking Economics, og 
har også bakgrunn fra solidaritetsarbeid med Latin-Amerikagruppene i Norge. Hun har 
også vært med i handelsutvalget til Spire. 
  
Charlie Bilstad 
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Charlie er frivilligansvarlig og rådgiver hos Røde Kors Oslo. Han har bachelor i 
tverrfaglige kjønnsstudier og master i pedagogikk. Han har tidligere vært representant i 
styret hos Senter for Tverrfaglige Kjønnstudier. Han brenner for redusering av global 
ulikhet og rettferdig handelspolitikk.  
  
Syvert Tuntland Kråkenes 
Syvert har sittet i sentralstyret til Natur og Ungdom mellom 2015-2017. Har jobbet med 
spørsmål om miljø og global ulikhet i forskjellige utvalg i Spire. Han tar nå en master i 
samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. 
  
Anders Ekeland 
Anders er utdannet samfunnsøkonom fra Blindern, og jobber som seniorrådgiver i SSB. 
Han har bakgrunn fra SV, som kommunestyrerepresentant i Bærum og i fylkesstyret i 
Akershus SV og nå Viken SV. Han sitter også i ledelsen av Association for Heterodox 
Economics. 
  
Caroline Herlofson 
Caroline har tidligere vært styremedlem i Attac, og har en bachelor i utviklingsstudier fra 
OsloMet. Hun har en master i internasjonale miljøstudier på NMBU. Caroline leder også 
Handelskampanjen, og har vært koordinator for Spires Handelsutvalg hvor hun har hun 
jobbet særlig med globale verdikjeder, handelsavtalen mellom Mercosur og Efta-
landene og alternativ økonomi.  
 
Astrid Bragstad Gjelsvik 
Astrid holder på med mastergrad i meteorologi og klimamodellering. Hun har vært 
engasjert i Attac Studentlag Oslo, der hun har vært arrangementsansvarlig. Hun har 
også jobba med arrangementer, festivaler og aksjoner gjennom student- og 
ungdomsorganisasjoner som Venstrealliansen og Sosialistisk Ungdom. 
 

b) Valgkomitéens innstilling til kontrollkomité 

 

Verv Navn Fødselsår 
   
Leder Kaja Sparre Bakke 1997 
Medlem Rebecca Nielsen Wångstrøm 1992 

Vara Stine Østnor 1990 
 

 

Kaja Sparre Bakke 
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Kaja har tidligere vært styremedlem i Attac Norge i to perioder før hun gikk inn i 
kontrollkomiteen ved landsmøtet i 2020. Ved siden av studier i internasjonale studier og 
Peace and Conflict Studies har Kaja vært engasjert i Attac Studentlag Oslo og holdt verv 
som styremedlem, økonomiansvarlig og leder. 

 

Rebecca Nielsen Wångstrøm 

Rebecca har tidligere vært politisk ansvarlig, og organisatorisk nestleder i en periode, og 
leder for SNU - Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom. Hun har også vært nestleder og 
leder for Fagutvalget på Senter for Kjønnsforskning på UiO. Hun har bachelor i 
tverrfaglig kjønnsstudier og skriver nå master i sosiologi ved UiO. Hun jobber som 
ungdomskoordinator hos Sex og Politikk. Rebecca er interessert i likestilling, seksuelle 
rettigheter, ulikhet og organisasjonsbygging. 

 

Stine Østnor 

Stine har studert russisk og statsvitenskap, jobber i Redd Barna på regionkontoret i 
Tromsø. Hun er tidligere koordinator for Norges Sosiale Forum (NSF). Stine er 
interessert i miljøpolitikk, russisk politikk, organisasjonsutvikling, rettferdighet og 
solidaritet. 

 

c) Styrets innstilling til valgkomité 
 

Verv Navn 

  

Medlem Sigrid Høeg  

Medlem Albert Øydvin  

Medlem Tina Andersen  

Vara Sara Andersen  

Vara Magnus Westbye  

 
 
 

 


