
 
Medlemmer i Bærum Venstre 

 

 

Stabekk, den 10.januar 2017 

 

 

 

Valgkomiteens innstilling 2017 
 

Valgkomiteen i Bærum Venstre avgir herved sin innstilling. Valgkomiteen har bestått av Eirik 

Bøe, Karianne Thøger Haaverstad og Bente Knagenhjelm.  

 

Komiteen startet sitt arbeid i november 2017. Medlemmene har blitt oppfordret om å komme 

med forslag til kandidater i oversendt brev 8.desember 2016, med svarfrist 22.desember. På 

bakgrunn av de tilbakemeldinger vi har fått, har valgkomiteen hatt kontakt med aktuelle 

kandidater på e-post, personlig intervju og telefon. Vi har vurdert det sittende styret ut fra 

tilbakemeldingene fra den enkelte, opplysninger gjennom samtaler og fremmøteprofil, artikler 

og engasjement. 

 

Valgkomiteen har lagt vekt på å sette sammen et godt team med ulik kompetanse som kan 

være samlende. Vi har lagt vekt på å finne folk med solid organisasjonserfaring, 

rolleforståelse og evne til å arbeide strukturert og planmessig i tillegg til folk med initiativ, 

kreativitet og evne til å engasjere og mobilisere. Vi mener forslaget sikrer god kontinuitet, 

rekruttering, politisk representativitet og samtidig god utnyttelse av de personressursene vi har 

hatt å velge i. Alle forslagene er enstemmige. 

 

Forslag til styre i Bærum Venstre: 

 

Leder:         Petter Johan Holth (gjenvalg) 

Nestleder:       Wenche Steen (gjenvalg) 

Styremedlem:        Frank Roland (ny i posisjonen) 

       Gudbrand Teigen (gjenvalg) 

Ingvild Boe Hornburg (gjenvalg) 

      

1.vara        Alf Petter Maaseide (ny i posisjonen) 

2.vara       Liv Henjum (ny i posisjonen) 

3.vara       Mads Muunthe Kaas (ny i posisjonen) 

 

I tillegg foreslår vi at det møter fast en representant fra UV 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.venstre.no/


VO-utvalg: 

  Frank Roland (leder - ny) 

  Astrid Ramnefjell (gjenvalg)  

  Turid Dahlman (gjenvalg)  

  Nils Ween (gjenvalg) 

 

Valgkomiteen: 

Bente Knagenhjelm har sittet i fire år og går ut.  

Vi foreslår at hun erstattes med Odd Roar Kristensen. I tillegg består 

valgkomiteen av: 

Karianne Thøger Haaverstad  3. år 

Eirik Bøe    2. år 

 

 

Revisor: 

  Jens-Kristian Borgan (gjenvalg) 

  Odd Roar Kristensen (ny) 

 

 

Fylkesårsmøtedelegater 22 stk. 

- Styret 

- Varaer for styret 

- Kommunestyrerepresentantene  

- Varaer for kommunestyrerepresentantene 

- VO utvalget 

- Styret får fullmakt til å supplere 

 

 

Bærum Venstres kandidater til fylkets delegasjon til Landsmøtet 2016. 

- Styret 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Eirik T. Bøe      Karianne Thøger Haaverstad  Bente Knagenhjelm  

Mail: eirik.boe@venstre.no       Mail: kta@live.no    Mail: bente@knagehjelm.org 

Tlf: 99619693      Tlf: 99431153    Tlf: 4738 5247 
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