Innstilling fra valgkomiteen for Mental Helse Nordland 2019.
Valgkomiteen for MH Nordland startet sitt arbeid via mail i juni med oppfølging i september 2018.
Den 20. september sendte valgkomiteen mail til alle styremedlemmene og varamedlemmene med
spørsmål om de ville stille ved valg på årsmøtet 2019. Alle vararepresentantene svarte da nei. Det
samme gjorde fast styremedlem, Solveig Skjølberg Nielsen.
Senere har kasserer, Arild Amundsen, bedt om avløsning midt i valgperioden, med bakgrunn i
personlige forhold i perioden.
Den 3. oktober sendte leder ut følgende mail til lokallagene i Nordland:
«Valgkomiteen for MH Nordland forbereder nå arbeidet med å innstille kandidater til
styreverv og varamedlemmer som skal fremmes for årsmøtet 2019.
Vi ber nå lokallagene om forslag til kandidater. Forslagene som fremmes må være reelle, det
vil si at det fremmes forslag på kandidater som selv er villige til å stille til valg.
Valgkomiteen har særlig behov for kandidater med erfaring fra regnskap/økonomiarbeid.
Valgkomiteen samles til møte den 1. desember 2018. Før møtet skal medlemmene av
valgkomiteen gå gjennom forslagene og gjøre vurderinger hver for seg. Forslag fra
lokallagene må derfor være mottatt innen 20 november.»
Kun ett lokallag har meldt inn forslag etter oppfordringen. I tillegg har avtroppende styremedlem,
Solveig S. Nielsen bidratt med kontakt til to mulige kandidater i sitt lokallagsområde. Leder i MH
Nordland, Vibeke Karlsen, ble på landsmøtet valgt inn som vara til sentrastyret. Hun kan da ikke
fortsette som leder i fylket.
Ovenstående danner bakgrunn for valgkomiteens arbeid.
Arbeidet har også vært styrt av en prosess der vilkårene har vært endret underveis, og der det av den
grunn har vært nødvendig å gjøre endringer av kandidatene og sammensetningen av styret i tråd
med det. Valgkomiteen er likevel godt fornøyd med det resultatet som nå legges fram og er
overbevist om at sammensetningen slik den foreligger, vil gi et godt fungerende styre i 2019.
Valgkomiteens innstilling til styre med vara for MH Nordland 2019:
Leder
Nestleder
Kasserer
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
1. varamedl
2. varamedl
3. varamedl

Tonje Christina Kristoffersen
Ruth Pedersen
Arild Amundsen
Vibeke Karlsen
Eva Elisabeth Sjøvoll
Ståle Eilertsen Nordlund
Karl Jonny Karlsen
Andreas Lund
Zoy Lillegård
Sissel Andreassen

Vefsna
Narvik
Meløy
Øksnes
Saltdal
Rana
Øksnes
Vefsna
Sørfold
Sortland

ny funksjon
ikke på valg
ikke på valg, men ber om avløsning
ny funksjon
tar gjenvalg
ny
ny
ny
ny
ny
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