
INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN 
 
 
Valgkomiteen har bestått av Torgeir Røinås Pedersen(leder) og Tone Monclair 
 
Styret har i inneværende periode bestått av følgende medlemmer: 
 

• Nathalie Brinkmann (leder)  
• Thomas Andrews (nestleder) 
• Kenneth Hansen(styremedlem) 
• Kari Elisabeth Breirem(styremedlem) 
• Håkon Sannrud(styremedlem) 
• Heidi Andresen (varamedlem) 
• Inger Line Dingstad (varamedlem) 

 
 
Valgkomiteen har i forbindelse med sitt arbeid vært i kontakt med styret som har avklart hvem som 
ønsker å ta gjenvalg ved årets valg. Vi har også forsøkt å danne oss et bilde av hvordan 
styresammensetningen har fungert og hva som er viktig å ha fokus på ved sammensetning av det nye 
styret. 
 
De av styrets medlemmer som har ønsket gjenvalg er innstilt til en ny periode. Dette har vi vurdert 
som hensiktsmessig basert på tilbakemeldinger fra inneværende periode.  
 
I vårt arbeid med å finne egnede nye kandidater har vi dannet oss et bilde av hvem som synes å 
kunne fylle disse vervene og som har de nødvendige forutsetninger og motivasjon til å bekle aktuelle 
roller. Vandelattetser er innhentet og komparenter er intervjuet. Vi har ikke våget å gjennomføre 
personlighetstester av frykt for at vi da ikke ville klart å fylle alle plassene i styret. 
 
Valgkomiteen har også hatt fokus på å finne kandidater basert på geografisk spredning i Østfold og 
Follo. I tillegg har vi vært opptatt av en så lik kjønnsbalanse som mulig. Det skal bemerkes at 
valgkomiteen ikke har fått noen innspill fra kandidater på tross for at medlemmene er oppfordret til 
dette gjennom innkallingen til årsmøte. Medlemmene oppfordres nok en gang til å spille inn aktuelle 
medlemmer forut for neste årsmøte dersom man har aktuelle kandidater som kunne tenke seg å 
sitte i styret. 
  
Vi har etter beste evne søkt å finne kandidater fra alle Østfold og Follos hjørner. Dagens 
styresammensetning innebærer at vi dekker alle geografiske områder i vår region, noe vi er meget 
tilfreds med.  
 
Det er 3 kvinner og 4 menn i styret, noe som innebærer en så lik fordeling mellom kjønnene som 
mulig. Følgelig er både geografi og kjønnsfordeling godt ivaretatt inn i det nye styret.  
 
 
 
 
 
 



 
Valgkomiteen forslår følgende kandidater til nytt styre i DNA Østfold og Follo krets: 
 
Leder  Nathalie Brinkmann (ikke på valg) 1 år (Moss)  
Nestleder Thomas Andrews (gjenvalg) 2 år(Moss)  
 
Medlem: Inger Linde Dingstad (ny som styremedlem) 2 år (Askim)  
Medlem Kari Elisabeth Breirem (ikke på valg) 1 år (Ski)  
Medlem Håkon Sannrud (gjenvalg) 2 år (Fredrikstad) 
 
Varamedlem: Tom Skjelderup Mathisen(ny) 2 år (Halden) 
Varamedlem: Robert Antonsen (ny) 1 år (Sarpsborg) 
 
 
Torgeir Røinås Pedersen   Tone Monclair  
  


