
Årsmøte Oslo og Omland Friluftsråd 2022 - valgkomiteens innstilling 

 
Valgkomitéen har bestått av:  

Espen Jonhaugen - leder Skiforeningen 2017 

Ingvild Melvær Hanssen Naturvernforbundet 2020 

Janet Bydal DNT Oslo og omegn 2021 

 
 
Valgkomiteen jobber under instruks sist revidert og vedtatt på årsmøte 2021:  
https://files.solvecms.com/markanytt-
no/a5f9fe4/OOFs%20vedtekter%20vedtatt%20%C3%A5rsrm%C3%B8tet%207juni2021.pdf  
 
 
Komiteen har spesielt merket seg følgende bestemmelser mht. utvelgelsen av styrekandidater i 
instruksen for valgkomiteen: 
 
Punkt 3d: Valg av 11 styremedlemmer hvor leder og 5 av medlemmene velges det ene året og 
nestleder og 4 styremedlemmer det andre året. Valgene gjelder for 2 år. Maksimal funksjonstid for 
styremedlemmene inkludert leder og nestleder er 6 år. Det skal tilstrebes bredest mulig 
representasjon ved valg av styre, samt at det blir minst 40 prosent av hvert kjønn. 
 
For årets valg skal det velges nestleder og 5 styremedlemmer da ett av medlemmene kun ble valgt 
inn for ett år i 2021. Dette som erstatter for et medlem som trakk seg midt i innvalgt periode.  
 
 
Valgkomiteens arbeid 
Prosessen i valgkomiteen startet i november med komitemøte sammen med styreleder Hans Petter 
Aas og generalsekretær Tom Fremstad. Samlet fra administrasjonen og styret gis det utrykk for at 
samarbeidet mellom dem og innad i styret fungerer godt. Det er et kompetent styre med ulike 
profiler og stort engasjement. Valgkomiteen har også inntrykk av at medlemsorganisasjonene er 
fornøyde med styrets arbeid. Valgkomiteen har hatt særlig fokus på sammensetting av leder og 
nestleder i et år hvor ny generalsekretær skal ansettes.  
 
Etter normale prosedyrer har Oslo og Omlands Friluftsråd medlemsorganisasjoner blitt oppfordret til 
å komme med kandidater. Det er kommet inn ett forslag fra medlemsorganisasjonen henholdsvis fra 
Bærum Velforbund. Valgkomiteen gjør både årsmøte, styret og kommende valgkomiteer 
oppmerksom på at etter vedtektsendring i 2021, hvor funksjonstid ble innført vil alle 
styremedlemmene som i dag sitter inntreffe maksimal funksjonstid i løpet av to årsmøter om noen 
år.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://files.solvecms.com/markanytt-no/a5f9fe4/OOFs%20vedtekter%20vedtatt%20%C3%A5rsrm%C3%B8tet%207juni2021.pdf
https://files.solvecms.com/markanytt-no/a5f9fe4/OOFs%20vedtekter%20vedtatt%20%C3%A5rsrm%C3%B8tet%207juni2021.pdf


 
Oversikt over det sittende styret i OOF: 
 
 

Navn Valgt første 
gang  

På valg  

Leder  Hans-Petter Aas 2000 Nei 

Nestleder Vigdis Jynge 2010 Ja 

Styremedlem Lars Wilhelmsen 2017 Nei 

Styremedlem Harald Irgens-Jensen 2016 Ja 

Styremedlem  Are Heden  2019 Nei 

Styremedlem Tessa Barnett 2018 Ja 

Styremedlem Martin Veastad 2016 Nei 

Styremedlem Øyvind Rørslett 2012 Ja 

Styremedlem Hanne Toftdal 2014 Nei 

Styremedlem Tonje Anderson Olsen 2021 
Ja (valgt i 2021 for 
ett år) 

Styremedlem Maren Østvold 2021 Nei 

 
 

Valgkomiteens innstilling: 
 
 

Navn Valgt første 
gang  

Valgkomiteens 
innstilling 

Leder  Hans-Petter Aas 2000 Ikke på valg 

Nestleder Tonje Anderson Olsen 2021 
Innstilles som ny 
nestleder for 2 år 

Styremedlem Lars Wilhelmsen 2017 Ikke på valg 

Styremedlem Harald Irgens-Jensen 2016 Gjenvalg – 2 år 

Styremedlem  Are Heden 2019 Ikke på valg 

Styremedlem Tessa Barnett 2018 Gjenvalg – 2 år 

Styremedlem Martin Veastad 2016 Ikke på valg 

Styremedlem Øyvind Rørslett 2012 Gjenvalg – 2 år 

Styremedlem Hanne Toftdal 2014 Ikke på valg 

Styremedlem Vigdis Jynge 2010 Gjenvalg – 2 år 

Styremedlem Maren Østvold 2021 Ikke på valg 



Beskrivelse av kandidatene: 
   
Som nestleder innstiller valgkomitéen slik: 

Tonje Anderson Olsen, Enebakk gjenvalg (f. 1969) 
Tonje har god politisk erfaring med bl.a. en periode som ordfører, to perioder som varaordfører, 
leder av klima- og miljøutvalg og kultur-, oppvekst- og skoleutvalg. Har vært medlem av teknikk- og 
utviklingsutvalg, samt byggekomitè og eldreråd. Sitter i representantskapet for ROAF, og vært leder i 
Follorådet. Tonje jobber til daglig som rådgiver i ungdomsskolen og har undervisning i bl.a. naturfag 
og samfunnsfag. Er opptatt av miljøspørsmål og tilrettelegging for det grønne skiftet. 
 

Som styremedlemmer 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 professor 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.  

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

pensjonist. 

Alle valg er for to år. 

 

Oslo, 24. mars 2022 

 

 

 

Janet Bydal       Ingvild Melvær Hanssen    Espen Jonhaugen 


