Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i Mental Helse Skien 2022:
Valgkomiteen har bestått av Aria Natali Aurora Nygård, Heidi Kristiansen og Unni Sanderhoff,
valgt av årsmøtet i Mental Helse Skien 2021. Medlem av valgkomiteen, Heidi Kristiansen,
trakk seg fra valgkomiteen.
Valgkomiteen har avholdt 4 møter, 6 intervjuer og ført referat fra alt arbeid. Vi har valgt å
intervjue også medlemmer av styret som ikke er på valg for å få et helhetlig bilde av hvordan
styret har fungert.
I år har det vært noe frafall og lite ny interesse, derved har vi utført få intervjuer og mangler
vara verv samt ett medlem verv til valgkomiteen. Vi håper årsmøtet kan velge inn disse
vervene.
Vi har fulgt «Retningslinjer for valgkomiteens arbeid», vedlagt vedtektene til Mental Helse,
vedtatt på Landsmøte 2020.
Grunnet pandemien har intervjuer foregått over både fysisk og over telefon, og referater er
også en blanding av fysisk og digitalt. All skriftlig dokumentasjon og referater er makulert
eller slettet både fra skrivebord og søppel-mappen på pc-ene til valgkomiteens medlemmer.
Valgkomiteen har vektlagt en blanding av erfaring, kompetanse, egenerfaring, samarbeid og
at vervene skal være bærekraftige for medlemmene selv. Det har vært viktig å sette sammen
et styre som kan samarbeide godt og som kan fordele arbeidsoppgavene seg imellom. Vi har
brukt tid på å finne en sammensetning som kan speile medlemsmassen i Mental Helse Skien.
Det har i år ikke vært mulig å vektlegge fornyelse eller god blanding av alder og kjønn.
Grunnet Unni Sanderhoffs personlige forhold til Jørn Roger Steen har Aria Nygård intervjuet
og behandlet hans verv alene. Unni har ikke vært en del på noen måte av å ta avgjørelser
angående hvilket verv valgkomiteen skal innstille Jørn Roger på.
Valgkomiteen har stor tro på at denne sammensetningen av medlemmer blir et godt
fungerende styre for Mental Helse Skien i 2022.
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Innstilling til styret i Mental Helse Skien
Lokallagsleder: Jørn Roger Steen (2 år)
Nestleder: Siri B Jahren (1 år)
Sekretær: Miriam Kaasa (ikke på valg)
Kasserer: Dan Kristian Daae Jonassen (ikke på valg)
Styremedlem: Sonja Stenersen (ikke på valg)
Styremedlem: Silje Marie Knutsen (2 år)
Innstilling til delegater til fylkesårsmøte:
Delegat: Jørn Roger Steen
Delegat: Siri B Jahren
Delegat: Miriam Kaasa
Vara: Sonja Stenersen
Vara: Dan Kristian Daae Jonassen
Vara: Silje Marie Knutsen
Innstilling til Valgkomité 2022/23:
Leder: Aria Natali Aurora Nygård
Medlem: Unni Sanderhoff

2

