
INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN FOR MENTAL HELSE NORDLAND 2020. 
 
Valgkomiteen i Mental Helse Nordland startet sitt arbeid høsten 2019.  
Fysisk møte 2-3 november i Bodø samtidig med fylkesstyret. Dialog med 
medlem av fylkesstyret, spesielt med de som er på valg. Avklaring hvem som 
tok gjenvalg på dette tidspunkt.  Brev ble sendt ut til lokallagene i november 
2019 med frist til å sende inn forslag til styremedlem. Kun et forslag kom inn. 
 
28 januar 2020 bad Tonje Kristoffersen om avløsning midt i valgperioden med 
bakgrunn i helsemessige forhold. Dette gav valgkomiteen en ekstra utfordring. 
Nytt brev til lokallagene ble sendt ut 03.02.20  der valgkomiteen bad om 
innspill til ny leder av fylkeslaget. Innen fristen mottok valgkomiteen innspill fra 
4 lokallag, der 3 lokallag foreslo Andreas Lund som ny leder. Et lokallag foreslo 
Vibeke Karlsen som ny leder.  To lokallag har i ettertid kommet med forslag om 
Vibeke Karlsen som ny leder. 
 
Valgkomiteen har benyttet seg av spørreskjema for å få fram utfyllende 
opplysninger fra de to i styret som er på valg, Vibeke Karlsen og Ruth Pedersen. 
Tilsvarende spørreskjema er også benyttet for å få fram opplysninger om 
kompetanse og motivasjon fra foreslått lederkandidat Andreas Lund. 
 
Valgkomiteen har ønsket å ha et fysisk møte etter den situasjon som oppstod 
da leder trakk seg midt i perioden, kort tid før årsmøtet. Dette fikk vi avslag på 
grunnet dårlig økonomi i fylkeslaget.  
 
Leder har hatt mye kontakt med medlemmene av valgkomiteen på telefon der 
prosessene i valgarbeidet har blitt drøftet. Innstilling til nytt styre og valgkomite 
er gjort i telefonmøte den 2.mars 2020. 
 
Valgkomiteens innstilling til styre med vara for Mental Helse Nordland 2020: 
Leder:          Andreas Lund . Vefsna. Velges for 1 år. 
Nestleder:   Ruth Pedersen. Narvik. Gjenvalg for 2 år. 
Kasserer:   Vibeke Karlsen.  Øksnes.  Gjenvalg for 2 år. 
Sekretær:   Eva Elisabeth Sjøvoll. Saltdal. Ikke på valg. 
Styremedlem:  Ståle Eilertsen Nordlund. Rana. Ikke på valg. 
Styremedlem:  Karl Jonny Karlsen. Øksnes. Ikke på valg. 
1.vara:    Turid K.A.Johansen. Nestleder, Brønnøy.  
2.vara:   Zoy Lillegård. Sørfold. 
3.vara:   Sissel Andreassen. Sortland. 
 



Innstilling til ny valgkomite: 
Hildegunn Arntzen. Øksnes. Gjenvalg som leder. 
Vidar Selstad. Meløy. Gjenvalg som medlem. 
Tonje Kristoffersen. Vefsna.  Nytt medlem. 
 
Valgkomiteen har vektlagt å få på plass et styre der alle funksjonene er dekket 
opp av kandidater som har sagt ja til dette vervet.  Både leder, nestleder og 
kasserer er sentrale funksjoner.  
  
Det er viktig å få på plass en stabil lederfunksjon i styret i Mental Helse 
Nordland.  
 
 
Den 2.03.20 
 
 
 
 
Hildegunn Arntzen Leder)      Solveig Nilsen             Vidar Selstad 
(sign)                                          (sign)                            (sign) 
 
 
 
 
  


