
Kandidater til tillitsverv i Oslo og Omland Friluftsråd 

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2020 
Etter vedtektene skal det i år velges nestleder og fire styremedlemmer. Det betyr at nestleder Vigdis Jynge 

og styremedlemmene Øyvind Rørslett, Mari Ann Vinje, Harald Irgens-Jensen og Tessa Barnett er på valg.  
 

Valgkomitéens innstilling 
Etter vedtektene skal det «… tilstrebes bredest mulig representasjon ved valg av styre, samt at det blir 

minst 40 % av hvert kjønn». Valgkomitéen har som tidligere lagt vekt på å finne kandidater med kunnskap, 

innsikt og erfaring fra ulike fagfelt og med forskjellige innfallsvinkler, og som derved kan bidra til å gi 

OOF positive impulser. Det er videre lagt vekt på at styret skal ha en sammensetning der kunnskap om 

naturvern og friluftsliv skal være ivaretatt, samtidig som styremedlemmene representerer viktig 

organisasjonserfaring og i sum har en bredt sammensatt kompetanse. Dette vil gi det beste grunnlag for 

fortsatt god drift og utvikling av OOFs virksomhet, og også sikre friluftsrådets posisjon som en sentral og 

respektert samfunnsaktør.  
 

Medlemsorganisasjonene har blitt bedt om å fremme kandidater. Det har kommet inn ett forslag. 

Valgkomiteen har også forhørt seg med flere av organisasjonene om hvor fornøyd de er med arbeidet i 

OOF. Det er kommet frem at de fleste er godt fornøyd og at det ikke er nødvendig med større utskiftinger. 

Valgkomiteen har derfor denne innstillingen:  
 

Som nestleder innstiller valgkomitéen slik: 
Vigdis Jynge, Oslo, gjenvalg (f.1948). Kom inn i OOFs styre i 2010. Har og har hatt flere verv i 

Skiforeningen, bl. a. er hun medlem av Skiforeningens markakomite, har vært styremedlem i seks år og 

sitter nå i rådet. Har også erfaring som frivillig i DNT, både som turleder og med rydding og merking av 

stier. Utdannet fysioterapeut og har arbeidet på NAVs kompetansesenter. Har også vært sjefsfysioterapeut 

på Emma Hiorths hjem, ledende fysioterapeut på A-hus og forsker på Sintef. Er nå pensjonist. 
 

Nestlederen velges for to år. 

 

Til styret innstiller valgkomitéen slik: 
Øyvind Rørslett, Oslo, gjenvalg (f.1951). Kom inn i OOFs styre i 2012. Har vært initiativtaker og 

styreleder for Oslo og Omegn-avdelingen av NOTS, Norsk Organisasjon for Terrengsykling.  Han er 

opptatt av flerbruk i Marka og at konflikter mellom ulike brukergrupper kan løses gjennom dialog og 

tilrettelegging. Utdannet siviløkonom NHH. Arbeider som rådgiver innen kollektivtrafikk generelt og 

jernbane spesielt gjennom eget firma. 
 

Harald Irgens-Jensen, Oslo, gjenvalg (f. 1973). Kom inn i OOFs styre i 2016. Han er jurist og har bl.a. 

vært advokat hos Thommessen. Han er nå førsteamanuensis ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo. Han 

var styremedlem i DNT Oslo og Omegn 2009-2015, har vært leder av Ragnhild og Claus Helbergs stiftelse 

og er nå ordfører i DNT Oslo og Omegns råd. I tillegg til generell interesse for friluftsliv i skog og fjell er 

han særlig opptatt av klima- og miljøspørsmål.  
 

Tessa Barnett, Oslo, gjenvalg (f. 1982). Hun har mastergrad i arealplanlegging fra University of Otago, 

New Zealand og har arbeidet som arealplanlegger i Whangarei (New Zealand). Hun har vært i Norge i ti år 

og har vært arealplanlegger i Aurskog-Høland kommune 2012-2016, Oppegård kommune 2016 - 2019 og 

jobber nå i Nordre Follo kommune siden sammenslåingen med Ski kommune.  

Hilde Thorkildsen, Nittedal, nyvalg (f. 1963). Hun har lang erfaring i politisk arbeid, bl.a. leder av 

Nittedal Arbeiderparti, politisk rådgiver i Arbeids- og administrasjonsdepartementet og varaordfører, og nå 

ordfører, i Nittedal kommune. Hun er opptatt av at friluftspolitikken må integreres i all kommunal 

planlegging og er leder av Markarådet.  

Alle valg er for to år. 
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