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Sak nr.: 
1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 Beskrivelse 

Om innkallingen:  
● 22. november 2019: Dato for årsmøtet 2020 ble første gang kommunisert 22. 

november 2019 - på nettsiden, i nyhetsbrev og på facebook-event. 
● 14. januar 2020: Tid og sted for årsmøtet ble første gang kommunisert 14. januar 2020 

- på nettsiden og på facebook-event.  
● 14. januar 2020: Medlemmer i FRI i Oslo, Akershus og Buskerud fikk første innkalling 

per e-post 14.01.2020. 
● 28. januar 2020: Medlemmer i FRI i Oslo, Akershus og Buskerud vi ikke har 

e-postadressen til, ble innkalt per brev 28. januar. 
● 29. januar 2020: Medlemmer som ikke hadde betalt fikk 29.01.2020 en SMS med 

oppfordring om å betale innen 8. februar for å sikre seg stemmerett. 
● 4. februar 2020: Alle medlemmer i i FRI i Oslo og Viken (Akershus, Buskerud og 

Østfold) fikk e-post - "Slik påvirker du FRIs politikk fram mot landsmøte 2020", hvor 
fristen for å sikre seg stemmerett på årsmøtet ble understreket nok en gang. d 

● 21. februar 2020: Endelig innkalling med sakspapirer sendes alle medlemmer i FRI i 
Oslo og Viken på e-post - og blir publisert på nettsiden.  

● I tillegg er medlemmene innkalt via annonse i Blikks februarnummer.  

Forslag til dagsorden: 
 
14.00-15.00 
Velkommen ved leder Brita Brekke  

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden  
2. Konstituering  

2.1. Valg av møteleder, referent, to protokollunderskrivere og tellekorps 
2.2. Godkjenning av forretningsorden 

3. Årsberetning 2019  
4. Regnskap 2019 
5. Innkomne forslag 

5.1. Forslag til endringer i vedtektene 
 
15.00-15.15 Pause 
 
15.15-16.30 

6. Arbeidsprogram 2020 
7. Budsjett 2020 
8. Åpne forslag og resolusjoner 
9. Valg 

9.1. Valg av leder 
9.2. Valg av nestledere 
9.3. Valg av styremedlemmer 
9.4. Valg av varamedlemmer til styret 
9.5. Valg av varamedlemmer til landsstyret 
9.6. Valg av revisor og regnskapsfører 
9.7. Valg av ny valgkomite 

10. Avslutning og presentasjon av nytt styre 
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Sak nr.: 

2.1 
Valg av møteleder, valg av referent, valg av to 
protokollunderskrivere 

 Beskrivelse 

Ordstyrer velges på møtet 
Referent velges på møtet 
Valg av to protokollunderskrivere 
Valg av tellekorps  

 

Sak nr.: 

2.2 
Forretningsorden 

  
1. Åpent møte 
Årsmøtet er åpent for alle uansett medlemsstatus. Årsmøtets stemmeberettigede kan ved 
simpelt flertall lukke møtet.  

2. Representantenes rettigheter 
Full tale-, forslags- og stemmerett har i henhold til vedtektene alle medlemmer som har betalt 
forfalt kontingent i inneværende år og senest tre uker før årsmøtet avholdes (8.februar) som 
tilhører FRI Oslo og Akershus, eller tidligere FRI Østfold eller har bosted i Buskerud og ikke er 
tilknyttet et annet lag. Stemmeretten er forbeholdt medlemmene som er tilstede på årsmøtet. 
Observatører har tale- og forslagsrett. 

3. Konstituering 
Etter forslag fra fylkesstyret godkjenner årsmøtet innkalling og dagsorden. Dernest velger 
årsmøtet ordstyrer(e), referent(er), protokollunderskrivere og tellekorps. Forretningsorden kan 
endres ved 2/3 flertall. 

4. Forslag og forslagsfrister 
Alle forslag, unntatt forretningsorden, skal leveres skriftlig til ordstyrerbordet med signatur fra 
forslagstiller(e).  

Forslag til uttalelser og resolusjoner må fremmes skriftlig til ordstyrerbordet innen klokken 
15.00. Uttalelser og resolusjoner krever 2/3 flertall (jfr. § 6 i vedtektene).  
 
Alle forslag til vedtektsendringer skal leveres til fylkesstyret minst to uker før årsmøtet (jfr. § 6 i 
vedtektene). Endringsforslag på endringsforslag kan leveres frem til strek er satt under den 
saken endringen gjelder. Endring av vedtekter krever ⅔ flertall (jfr. § 13 i vedtektene). 

Endringsforslag til arbeidsprogram må være levert skriftlig til ordstyrebordet innen strek er satt 
under behandling av arbeidsprogram. 
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5. Debattene 
Saksfremlegg kan ha én innledning på fem minutter. Innlegg i debatten må ikke overskride tre 
minutter. Annen gangs innlegg må ikke overskride to minutter. Det gis kun en replikk per 
innlegg og replikk begrenses til ett minutt. Det gis anledning til én svarreplikk.  

6. Avstemninger 
Avstemning skjer ved at representantene rekker en hånd i været. Det gjennomføres skriftlig 
votering dersom flertallet ønsker det. Personvalg foretas skriftlig.  
 
7. Personvalg 
Valgkomiteen legger frem sin helhetlige innstilling. Dersom en ikke-innstilt kandidat ønsker å 
stille til valg, får denne mulighet til å fremme sitt kandidatur, og gis en taletid på maks 3 
minutter. Kandidaten som er innstilt på vervet får i så fall mulighet til å presentere seg, i maks 
3 minutter. Det åpnes for en støttetale til kandidaten som ikke er innstilt. 
 

 

 

Sak nr.: 

3 
Årsberetning/årsapport 2019 

 Beskrivelse 

Se egent rapport for aktivitet i 2019 dokument publisert på: 
https://www.frioa.no/wp-content/uploads/2020/02/FRI-OA_OV_årsrapport2019_tilweb.pdf  
 

 

 

Sak nr.: 

4 
Regnskap 2019 med revisors beretning 

 Beskrivelse 

Signert årsoppgjør for FRI OA - 2019: 
https://www.frioa.no/wp-content/uploads/2020/02/FRI-OA-2019-signert-årsoppgjør.pdf  

Det eksisterer to regnskap for årsmøtet. Det ene regnskapet er FRI OAs totalregnskap som 
dekker de fleste aktivitetsgrupper, prosjekter og egen drift. Dette er regnskapet som revideres 
og godkjennes av revisor.  
 
Det andre regnskapet som foreligger årsmøtet er de tre hovedpostene som utgjør vår drift – 
altså de frie midlene som ikke er bundet opp til prosjekt eller gruppe. Det er dette regnskapet 
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som årsmøtet legger budsjettet for. Dette regnskapsdokumentet heter 
“Regnskap2019_budsjett20” Årsmøtet tar begge disse regnskapene til orientering. 

Regnskap 2019 og budsjett 2020: 
https://www.frioa.no/wp-content/uploads/2020/02/Regnskap19-Budsjett-20.pdf  

Revisors beretning for FRI OA - 2019:: 
https://www.frioa.no/wp-content/uploads/2020/02/FRI-OA-2019-Revisjonsberetning-2019.pdf  

 

Sak nr.: 

5.1 
Innkomne forslag: Vedtektsendringer 

 Beskrivelse 

Alle endringsforslag er foreslått av styret i FRI OA. Det er ikke kommet inn 
endringsforslag fra andre medlemmer. 
 
Endringsforslag 1 - § 1 
Endre navn til FRI Oslo og Viken. 
  
Ny § 1.1 
Organisasjonens navn er FRI Oslo og Viken, forkortet FRI OV, med undertekst 
Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo og Viken. 
 
Endringsforslaget vil ha konsekvenser for alle steder i vedtektene der navnet eller 
området laget arbeider i er nevnt, totalt 26 steder  (se vedlagt dokument med 
endringsforslag markert i vedtektene - og lastet opp på nettsiden her: 
https://www.frioa.no/wp-content/uploads/2020/02/Vedtekter-FRI-OA-OV-endringsforsl
ag-navn.pdf). Vi anser dette som redaksjonelle endringer dersom endringsforslaget 
vedtas. 
 
Begrunnelse: Bytte navn fra FRI Oslo og Akershus til FRI Oslo og Viken. Bakgrunnen 
for endringsforslaget er at Akershus er slått sammen med Viken til et større fylke. 
Styret i FRI OA har arbeidet med dette i samråd med eksisterende styre i FRI Østfold 
siden høsten 2018, og har vært enige om at den beste løsningen per tid er å slå 
sammen lagene. Det har ikke vært noe fylkeslag i FRI i Buskerud siden 2006. FRI 
Østfold ble nedlagt av Landsstyret i november, og har per i dag ikke noe fungerende 
styre.  
 
Forslaget er i tråd med vedtektsendringer som er foreslått for landsmøtet i mai. 
 
Endringsforslag 2 - §6  
Legge til et kulepunkt under § 6 årsmøtet om valg av representanter til Landsstyret 
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Nytt kulepunkt: 
Valg av representanter til Landsstyret i FRI, med inntil fem varaer. 
 
Begrunnelse: Vi er pålagt av nasjonale vedtekter å velge representanter til 
landsstyret, og har hatt det som praksis. Ønsker å få det inn i egne vedtekter for å 
tydeliggjøre dette som en del av sakene årsmøtet skal behandle. 
 
Endringsforslag 3 - § 8 
 
3a 
Legge til valg av varaer til valgkomiteen. Dette er nyttig i en situasjon der noen 
medlemmer fra valgkomiteen må trekke seg i løpet av perioden. 
 
Ny formulering i § 8 Valgkomiteen 
Valgkomiteen skal bestå av minst tre personer, hvorav en er leder, og i tillegg minst to 
varaer. Varaene skal holdes fortløpende orientert om valgkomiteens arbeid.  
 
3b 
Legg til “Viken” etter “Oslo” i siste avsnitt, siste setning om valgkomiteen.  
 
Ny formulering i § 8: 
Valgkomiteen skal tilstrebe at mangfoldet i de skeive miljøene i Oslo og Viken speiles i 
styrets sammensetning.  
 
Endringsforslag 4 
Klargjøre vedtektenes formulering om salg av aksjer i Oslo Pride i § 10, nest siste 
avsnitt, ved å legge til ”Et eventuelt”: 
 
Ny formulering av avsnittet under § 10: 
FRI OV eier alle aksjer i Oslo Pride AS. Et eventuelt salg av aksjer skal godkjennes av 
lagets årsmøte med ⅔ flertall. 
 
Begrunnelse: Nåværende formulering kan i oppfattes selvmotsigende, ettersom vi 
både stadfester at vi eier alle aksjer, samtidig som vi har vedtekter som regulerer et 
salg. Å legge til “et eventuelt” vil fjerne denne motsetningen. 
 
 
Endringsforslag 5 
Legge til to setninger om valg av delegater til Landsmøtet for å tydeliggjøre nasjonale 
vedtekter i våre vedtekter 
 
Nye setninger som foreslås lagt til i §12 valg av delegater til Landsmøtet: 
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Delegater velges på et eget medlemsmøte. Det skal velges varaer tilsvarende 
minimum halvparten av lagets delegater.  
 
Begrunnelse: Det er allerede bestemt i våre nasjonale vedtekter at delegater skal 
velges på et eget medlemsmøte. Å legge det til i våre vedtekter gjør informasjonen 
enklere tilgjengelig for medlemmene. Legger også til en formulering om antall varaer, 
etter at vi noen ganger tidligere ikke har valgt nok varaer.  
 
 

 

 

 

Sak nr.: 

6 
Arbeidsprogram 2020 

 Beskrivelse 

Arbeidsprogram for FRI Oslo og Viken 2020 
Fylkeslaget FRI Oslo og Viken (FRI OV) skal utfordre, utvide og endre normer og holdninger i 
samfunnet knyttet til kjønn, kjønnsidentitet og seksualitet og gjennom det bidra til et 
mangfoldig, åpent og inkluderende samfunn hvor det er plass til alle mennesker.  
 
FRI OV skal være en aktiv forkjemper for og beskytter av rettighetene og livene til de av oss 
som er  ekstra utsatt for diskriminering og utenforskap i samfunnet. Dette arbeidet skal foregå 
internt i organisasjonen så vel som eksternt og skal prioriteres i alt vårt arbeid.  

 
FRI OV skal arbeide for frivilligheten og all aktivitet som medlemmene i organisasjonen skaper. 
Dette frivillige arbeidet skaper trygge og åpne møteplasser for skeive, og det skal FRI OV 
være en tydelig forsvarer av og tilrettelegger for. Frivilligheten i organisasjonen skal løftes fram 
som vår viktigste ressurs. 
 
FRI OV skal arbeide sammen med Oslo kommune, kommunene i Viken og Viken 
fylkeskommune for å gjøre Oslo og Viken til landets mest inkluderende region for våre 
medlemmer og vår målgruppe.  
 
 
FRI OV skal jobbe politisk for å bedre levekår og rettigheter for vår målgruppe, ved å: 

● Jobbe for at flere kommuner i Viken området utarbeider skeiv politikk 

● Legge til rette for og bidra til lokale prider i Vikenområdet 
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● Videreutvikle og styrke Skeiv kunnskap, med hovedprioritet i skolen og helsesektoren i 

Oslo, og jobbe for utvidelse i Viken i samråd med fylkeskommunen 

● Bidra til gjennomføring av ny handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo 

● Delta i Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo kommune 

● Lansere og videreutvikle kvalitetsmerke for primærhelsetjenesten i Oslo kommune. 

● Skolere politikere og byråkrater i skeiv kompetanse i regionen. 

● Være en tydelig motstemme mot høyreekstremisme og minoritetshat  

● Samarbeide med andre organisasjoner i den skeive bevegelsen 

● Jobbe for å få inn mer kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold i høyere 

utdanning 

 

 
FRI OV skal ha medlemsvekst og ta vare på eksisterende medlemmer, 
ved å: 

● Ha jevnlige arrangementer som er åpne for alle medlemmer 

● Arbeide og tilrettelegge for rusfrie tiltak, og ha møter på arenaer hvor det ikke tilbys 

alkohol.  

● Være synlig i relevante markeringer og arrangement gjennom hele året 

● Ha minst en vervekampanje  

● Synliggjøre FRI og våre aktivitetsgrupper  

● Sørge for at FRI OV er attraktivt for aktivitetsgruppene og deres medlemmer, ved å 

tilrettelegge for aktivitet og sørge for god kommunikasjon mellom styret og 

aktivitetsgruppene.  

● Tilrettelegge for kulturarrangementer med hovedvekt på synliggjøring og fremvekst av 

den skeive kulturen i Oslo og Viken 

  
FRI OV skal legge til rette for medvirkning, ved å: 

● Ha informasjonsmøter om vår politikk og organisasjon  

● Sørge for at frivillige og tillitsvalgte får mulighet til kompetanseheving (konferanser, 

seminar etc)  

● Ha jevnlige samlinger for aktivitetsgrupper  

● Fortsette å arbeide mot rasisme og sammensatt diskriminering i egen organisasjon og 

miljø 
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● Invitere til medlemsmøter i god tid før landsmøtet 2020 for å sikre bred deltakelse og 

diskusjon om organisasjonen og organisasjonens politikk. 

FRI OV skal jobbe for å følge opp fylkessammenslåingen, ved å: 

● Følge opp eksisterende aktivitetsgrupper i Viken, og legge til rette for opprettelse av 

nye. 

● Avholde desentraliserte møter, seminarer og konferanser hvor dette er mulig. 

● Følge opp kontaktnettverket vårt i gamle Akershus fylkeskommune, og videre inn i nye 

VIken fylkeskommune. 

FRI OV skal være en stabil, synlig og engasjert arrangør av Oslo Pride, ved å: 

● Delta i styrearbeidet og andre deler av planleggingen 

● Være attraktive og synlige med stand i Pride Park, Pride House og i paraden  

● Bidra til gjennomføring av Oslo Pride 

● Synliggjøre årets pridetema og FRIs kampanje i  forbindelse med Pride 2020 

● Bidra i planlegging og gjennomføring av InterPrides verdenskonferanse i 2020 

● Jobbe politisk for å bedre vilkårene til Oslo Pride 
 

 

Sak nr.: 

7 
Budsjett 2020 

 Beskrivelse 

*se budsjett for 2019 med navn “Regnskap 19, Budsjett 20” 
Lastet opp på hjemmesiden her: 
https://www.frioa.no/wp-content/uploads/2020/02/Regnskap19-Budsjett-20.pdf  

 

 

Sak nr.: 

8 
Åpne forslag og resolusjoner 

 Beskrivelse 
Foreligger ingen per tid. Forslag til uttalelser og resolusjoner kan fremmes skriftlig til 
ordstyrerbordet innen klokken 15.00 på årsmøtedagen. 
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Sak nr.: 

9.1-9.4 
Valgkomiteens innstilling 

 VALGKOMITEENS INNSTILLING 
FRI OSLO VIKEN 2020 – 2021 
 
Valgkomiteen ønsker å takke alle som ikke har blitt med i innstillingen for at de har 
stilt seg disponible for styrearbeidet i den kommende perioden. Vi har hatt sjeldent 
mange interessenter og har med det hatt en spennende og utfordrende jobb. Vi 
håper ønsket om å bidra ikke ender med denne innstillingen og håper at alle 
kandidater tar kontakt med kommende styre for å bidra til enda flere møteplasser og 
et godt aktivitetsnivå i Viken og i Oslo. 
 
Frem mot dette årsmøtet har valgkomiteen hatt en hektisk og givende prosess. Vi 
hadde vårt første møte i september 2019 med avtroppende leder Brita Brekke. Det 
sittende styret har vi hatt kontakt med per epost, telefon og fysiske møter. Vi har hatt 
et ønske om å sikre kontinuitet ved å etterstrebe gjenvalg, samtidig som vi ser 
viktigheten av å innstille på nye personer til styret for bedre å kunne sikre 
representasjon og et mangfold av perspektiver. 
 
Intervjuprosessen med de to lederkandidatene begynte i starten av januar 2020. 
Valgkomiteen har i år hatt som mål å rekruttere til et styre som skal dekke 
hovedstaden Oslo og det nye fylket Viken. Dette er et arbeid som denne gangen er 
blitt gjort uten at ny fylkeslagsstruktur og navneendringer er gjort. Det har for oss 
vært utfordrende å skulle rekruttere bredt innenfor et nytt fylke uten nevneverdig 
lokal aktivitet i hele fylket. Det har også vært viktig for oss ikke å ta for mye kapasitet 
fra engasjerte ildsjeler som er i oppstarten av lokale møteplasser. Vi anser derfor at 
dette arbeidet må fortsette etter årsmøte og bedres frem til neste årsmøte. 
 
Når vi til årsmøtet 29.februar skal innstille på en ny leder for fylkeslaget som går fra 
å være Oslo og Akershus til hele Viken og Oslo, ser vi det som særlig viktig at 
lederen har erfaring med å skape trygghet og kan bidra til et godt grunnlag for 
frivilligheten. Etter samtaler med det sittende styret er det tydelig at den nye lederen 
bør inneha særlig gode diplomatiske egenskaper, være retningsangivende og 
videreføre et godt arbeidsmiljø for de ansatte som leder vil ha personalansvar for. 
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Vi har ved å ha to sterke kandidater med brennende engasjement og faglige 
kvalifikasjoner hatt et særlig behov for å gjøre en grundig prosess. Begge 
kandidatene har vært gjennom to intervjurunder og besvart caser både i intervjuene 
og på e-post. I tillegg har vi snakket med referanser oppgitt av kandidatene selv. 
 
Valgkomiteen har hatt som mål å kunne innstille på et mangfoldig og sammensatt 
styre som vil jobbe for et samfunn der alle åpent kan leve ut sin seksuelle 
orientering, kjærlighet, kjønnsidentitet og sine kjønnsuttrykk basert på likeverd og 
samtykke både i hovedstaden og i hele Viken. På bakgrunn av dette er vi stolte over 
årets innstilling og ønsker alle kandidatene lykke til. 
 
 
 
Valgkomiteens innstilling for styreperioden 2020-2021: 
Leder: Nils-Erik Aasen Flatø (ny) 
Politisk nestleder: Jan Elisabeth Lindvik (gjenvalg i styret, opprykk fra styremedlem) 
Organisatorisk nestleder: Olav Persson Ranes (gjenvalg) 
Styremedlem: Grace Tabea Tenga (gjenvalg) 
Styremedlem: Lars Kristian Selbekk (ny) 
Styremedlem: Ingrid Kornstad (gjenvalg, opprykk fra vara) 
Styremedlem: Rakel Malene Røsandnes (ny) 
Varamedlem: Selena Sefany (ny) 
Varamedlem: Martin Skjold (ny) 
Varamedlem: Elan Morgan (ny) 
Varamedlem: Amir Hashani (ny) 
 
Valgkomiteens innstilling er enstemmig. 
Valgkomiteen: 
Hans Heen Sikkeland, Kaja Glenne Lund, Martine Hammervold-Austinat 
 
 
Leder Nils-Erik Aasen Flatø: 
Vi i valgkomiteen har i årets innstilling av leder valgt å legge vekt på 
samarbeidsevner, organisasjonsbygging og politisk teft. Nils-Erik er etter vår mening 
en kandidat som har mye av erfaringen, kunnskapen og egenskapene vi har valgt å 
vektlegge etter innspill fra organisasjonen. Kandidaten kan også vise til svært 
tilfredsstillende måloppnåelse fra flere forskjellige organisasjoner der disse 
egenskapene har vært avgjørende for resultatet. 
 
Vi i valgkomiteen opplever Nils-Erik som en naturlig ledertype som både har evnen 
til å løse konflikter på en ryddig og samlende måte, i tillegg til at han har særlig gode 
rutiner for å gjennomføre arbeidsoppgaver og større prosjekter på en inkluderende 
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måte som ivaretar ansatte og andre på en god måte. Nils-Erik tar arbeidsgiverrollen 
på alvor, og vil derfor jobbe med å videreutvikle gode personalrutiner. 
 
Han har jobbet politisk med behandlingstilbudet for transpersoner sammen med SVs 
representanter på stortinget, og ønsker å jobbe for en reell avmonopolisering. Han 
vil jobbe tett med kommuner og fylkene for at de skal ta sin rolle i å sikre at det tilbys 
behandling og oppfølging på en god måte. Kandidaten ønsker også å fokusere på 
hvordan vi som organisasjon kan jobbe for å videreføre og forbedre vårt 
antirasistiske og feministiske arbeid. 
 
Nils-Erik tar også med seg et stort nettverk og god oversikt over det politiske 
landskapet i Oslo og i Viken fylke, som organisasjonen vil nyte godt av. 
 
Nils-Erik har god erfaring med å bygge og løfte lokallag, og gi lokale ildsjeler de 
verktøyene de trenger for å skape mer aktivitet og bli synligere aktører i sine 
samfunn. Han tar med seg erfaring med sammenslåing av fylkeslag fra yrket sitt, 
hvor mye av de siste to årene har handlet om å jobbe for at ulike interesser skal 
finne en ny, felles kurs, kultur og samarbeide godt. 
 
Han ønsker å jobbe nært medlemmene våre, ved å reise ut i kommunene og møte 
dem der de er. Han er tydelig på viktigheten av aktivitetsgruppene våre og den 
lokale forankringen for å tilrettelegge for gode møteplasser. Her vil han bruke sin 
brede erfaring for å bidra til at aktivitetsgruppene når flere av sine målsetninger. 
Samtidig ønsker han å bruke disse møtene til å lytte etter hva våre medlemmer er 
opptatt av,slik at FRI Oslo og Viken kan tale på vegne av hele regionen. 
 
 
Styremedlem Lars Kristian Selbekk: 
Opprinnelig trønder, men bor i Askim. Har tidligere deltatt i styrearbeid i FRI 
Midt-Norge (nå Trøndelag), samt erfaring fra ulikt styrearbeid i blant annet det 
europeiske nettverket Europeisk Ungdomsparlament, startet opp studentforeningen 
Biologer Uten Grenser og deltatt i Østfold Røde Kors. Ser behov for økt aktivitet i 
det tidligere Indre Østfold og har savnet å ha verv i FRI. 
 
Styremedlem Rakel Malene Røsandnes: 
31 år, utdannet sosionom med spesialisering innen psykisk helsearbeid. Har de 12 
siste årene jobbet innen rus/psykiatri-feltet. Tidligere leder for Natur og Ungdom sitt 
lokallag på Hadeland. Har jobbet med likepersonsarbeidet hos Uteseksjonen. Spilt 
for Raballder Håndball i 10 år. Har alltid hatt en indre aktivist, med eller uten verv. 
Bor i Oslo. 
 
Varamedlem Selena Sefany: 
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26 år, oppvokst på Nærbø, engasjert i frivillig arbeid fra ung alder. Ønsker derfor å 
bidra til at FRI OV fortsetter å være en viktig aktør i politikken, samtidig som 
organisasjonen er en stor ressurs og plattform for alle skeive i distriktet. Valgt inn i 
ungdomsstyret i Hå kommune som 14-åring, var ungdomsrepresentant i 
kommunestyret i 3 år. Styremedlem i Skeiv Ungdom Rogaland, to av årene som 
nestleder. 3 år i Elevorganisasjonen i Rogaland. Mellom vervene har hun også 
bidratt med frivillig humanitært arbeid i organisasjoner som Røde Kors og 
Refugees Welcome to Norway. Avtroppende sentralstyremedlem i Skeiv Verden. 
Hun har en kombinert bachelor i strategi og PR fra BI og Westerdals. Jobber i 
PR-byrå og bor i Oslo. 
 
Varamedlem Martin Skjold: 
33 år, fra Asker, bor i Oslo. Han er utdannet musiker og pedagog. Jobber som 
musikkpedagog og frilansmusiker. Har videreutdanning innen administrasjon og 
ledelse. Er åpent transmann, opptatt av trygge møteplasser og at FRI skal fortsette 
å være en viktig aktør for alle som bryter med normer for kjønn og seksualitet. 
 
Varamedlem Elan Morgan: 
31 år, ikke-binær og aseksuell. De ønsker å bidra til styret med aktiviteter og trygge 
møteplasser for transpersoner. Elan har erfaring fra organisasjonsarbeid gjennom 
Shadow Project/Oslo Science Fiction Festival og politisk erfaring fra MDG og De 
Grønne Glitrende. 
 
Varamedlem Amir Hashani: 
Amir er 29 år og bor i Oslo. Han er fra Kosovo, og har vokst opp i Stavanger. Han er 
avtroppende nestleder i Norges Handikap Forbunds Ungdom Oslo og 
sentralstyremedlem i Skeiv Ungdom. I tillegg sitter han i styret til CP-foreningen 
Oslo Akershus. Amir har gjennom egne opplevelser synliggjort manglende 
tilrettelegging i blant annet offentlig transport og har med sitt engasjement gjentatte 
ganger satt søkelyset på de av oss med funksjonsvariasjoner i media. Amir er 
motivert for å bidra med sine erfaringer i styret og har et gjennomående 
interseksjonelt blikk i sitt arbeid. 

 

 

Sak nr.: 

9.5 
Innstilling vara til landsstyret 

 Beskrivelse 
I tråd med vedtektene til FRI  §7.1.2 og §11.9.3 skal vi velge: 
inntil fire varamedlemmer fra fylkeslagets styre til landsstyret.  
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Styrets innstilling til varaer til landsstyret: 
1. Jan Elisabeth Lindvik 
2. Olav Persson Ranes 
3. Grace Tabea Tenga 
4. Ingrid Kornstad 
 
 

 

Sak nr.: 

9.6 
Valg av ekstern revisor og regnskapsfører 

 Beskrivelse 

Hanne-Katrin Uvholt, Christiania Revisjon, foreslås valgt som revisor 
Eva Sveen Skoglund, Regnskapsringen Soon, foreslås valgt som regnskapsfører for FRI OA 

 

Sak nr.: 

9.7 
Valg av valgkomite 

 Beskrivelse 

Innstilling til valgkomite ettersendes 
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