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Til Fagrådets medlemmer              
            

Oslo 2.februar 2023 
 
 
Forslag på kandidater til Fagrådet styre på årsmøte 2023  
  
Valgkomiteen har startet sitt arbeid foran årsmøte 2023. Årets årsmøte er fastsatt til onsdag 
10.mai kl 12.00 – 17.00 hotel Bristol i Oslo. Det vil også være mulig å delta digitalt. 
 
Vi vil med dette orientere om muligheten til å komme med forslag til nye kandidater og 
tidsfrister. Valgkomiteen oppfordrer medlemmene til aktivt å fremme kandidater. Alle 
foreslåtte kandidater sendt inn innen fristen blir vurdert.  
 
Valgkomiteen ber om forslag på kandidater innen 1.mars 2023.  Forslag innsendt etter 
fristen kan innsender ikke forvente at blir vurdert av valgkomiteen. 
 
På årsmøtet 10.mai 2023 skal det velges: 

• fire styremedlemmer  

• ett medlem i valgkomiteen.  
  
Valgkomiteen består av:  

• Egil Atle Bremnes telf 470 24 240 e-post egil.atle.bremnes@karmoy.kommune.no 

• Vidar Hårvik telf 934 08 912 e-post: vidar@marborg.no 

• Ruth Søderstrøm telf.480 26 380  e-post: ruth@sollia.no 
Medlemmene oppfordres til å bruke valgkomiteen aktivt. 

 
Jan Gunnar Skoftedalen er sekretær for valgkomiteen. Forslag på kandidater sendes til 
jan.gunnar.skoftedalen@rusfeltet.no 
 
 Det er ønskelig at forslagene inneholder følgende informasjon:  
• Personalia, medlemsvirksomhet, stilling  
• Kortfattet CV (Yrkeserfaring, utdanning, verv)  
• Begrunnelse for forslaget  
• Hvem forslaget fremmes av 
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Under følger hvilke styremedlemmer som er på valg og hvilke som ikke er på valg. 
 
Følgende er på valg  
 
• Kine Haugen – 4 år i styret. Valgt inn for Fellesorganisasjonen. Til daglig seksjonsleder 

poliklinikk Oslo universitetssykehus. 
 
• Lars A Lian – 4 år i styret. Faglig leder Stiftelsen Fossumkollektivet.  
 
• Merete Hanch-Hansen – 3 år i styret. Avdelingsdirektør Velferdsetaten Oslo 

kommune.  
 
• Eva Brekke – 2 år i styret. Valgt inn for Norsk psykologforening. Til daglig arbeider 

hun ved Nasjonal kompetansetjeneste ROP. 
 
Følgende styremedlemmer er ikke på valg:  

 
• Anders Dalsaune Jansen – 3 år som styreleder. Leder Tyrilistiftelsen.  
 
• Tommy Sjåfjell – 3 år som styremedlem. Prosjektleder bruker og 

pårørendeorganisasjon A-larm. 
 
• Ellen Ingrid Eira – 3 år som styremedlem. Leder for døgnenheten i Karasjok, 

Finnmarkssykehuset HF.  
 
• Arild Knutsen – 1 år som styremedlem. Leder Foreningen for human 

narkotikapolitikk. 
 
• Camilla Wright – 1 år som styremedlem. Leder for Uteseksjonen i Trondheim 

kommune 
 
Medlem i valgkomiteen som er valg:  
•  Vidar Hårvik  – 3 år i valgkomiteen, Leder i Marborg.   
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Vedtektene  
Jfr. vedtektene § 5 er Fagrådets valgreglement som følger:  
  
Valgkomiteen består av 3 medlemmer som velges for 3 år av gangen med mulighet for 
gjenvalg 1 gang. Det skal velges et nytt medlem på hvert årsmøte etter forslag fra 
valgkomiteen. Fagrådets medlemmer fremmer forslag på kandidater til valgkomiteen senest 
6 uker før årsmøtet.  
  
Valgkomiteen innhenter forslag fra Fagrådets medlemmer. Valgkomiteens forslag sendes ut 
sammen med endelig saksliste. Alle kandidater skal presenteres på årsmøtet og er dermed 
valgbare.  
  
Foran valgene legger valgkomiteen frem komiteens innstilling og redegjør muntlig for denne. 
Leder velges ved særskilt valg for en periode på 2 år, med mulighet for gjenvalg 3 ganger. 
Det velges inntil 8 styremedlemmer for en periode på 2 år, med mulighet for gjenvalg 3 
ganger.  
 
Begge kjønn skal være representert i styret med minst 40 %. 
 
 
Valgkomiteen   
 
Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon  
  
  
  
  Vidar Hårvik/s/   Ruth Søderstrøm /s/     Egil Atle Bremnes /s/ 


