
Valgkomitéen innstilling - Fri Oslo og Viken 2022-2023 
 
Om arbeidet: 
Valgkomiteen ble informert i september 2021 om at sittende leder, Nils-Erik Flatø, ikke ønsket å stille til 
gjenvalg. Vi startet da arbeidet med å finne en ny leder gjennom samtaler med det sittende styret og 
annonsering gjennom flere digitale kanaler. En ny situasjon ved valg av ny leder er at Fri OV har valgt å 
ansette en administrasjonssjef fra 2022 med personalansvar, økonomiansvar og prosjekteier-ansvar. Dette er 
oppgaver som hittil har blitt løst av den valgte lederen i tillegg til det overordnede politiske og 
organisatoriske ansvaret. Den nye lederen får derfor en noe endret rolle og færre administrative oppgaver. Vi 
har sett etter en leder som kan sikre kontinuiteten og ta ansvar, som har politisk og organisatorisk teft og 
oversikt og kan representere organisasjonen utad, og som har den nødvendige tillit blant de aktuelle 
styremedlemmene. Likeledes har vi lagt vekt på at de to andre kandidatene i ledertrioen har den nødvendige 
erfaring og kompetanse som trengs og kan støtte opp om den nye lederen.  
 
Når det gjelder styrets totale sammensetning er det flere hensyn å ta: erfaring og kompetanse, alder, 
representasjon av kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet, seksuell orientering, geografisk tilhørighet, 
samarbeidsevner, ulike perspektiver, nye idéer osv. Det har i tillegg vært viktig å sikre en høy grad av 
kontinuitet i det nye styret samt få inn noen nye krefter som kan bidra. Vi er derfor glade for at 7 av 11 fra 
det sittende styret har sagt ja til gjenvalg, noen i endrede posisjoner, og at 4 nye kandidater har stilt seg til 
disposisjon. Vi mener den framlagte innstillingen vil gi Fri Oslo og Viken et godt fungerende styre. 
 
Valgkomiteens innstilling: 
 
Styret: 
 
Leder: Olav Persson Ranes (gjenvalg i styret, ny som leder, vært org. nestleder) 
Politisk nestleder: Jan Elisabeth Lindvik (gjenvalg i styret + som pol. nestleder) 
Organisatorisk nestleder: Lars Kristian Selbekk (gjenvalg i styret, ny som org. nestleder) 
 
1. styremedlem:  Martin Skjold (gjenvalg, opprykk fra varamedlem) 
2. styremedlem:  Rakel Malene Røsandnes (gjenvalg, opprykk fra varamedlem) 
3. styremedlem:  Thea Røkke Kjeldsen (ny) 
4. styremedlem:  Trym Fjeldheim Karlsen (ny) 
 
1. varamedlem:  Grace Tabea Tenga (gjenvalg) 
2. varamedlem:  Kristin Valvik (gjenvalg) 
3. varamedlem:  Sigurd Gundersen (ny) 
4. varamedlem:  Christine J. Bjørnerud (ny)  
 
Landsstyrerepresentanter 
 
LS-representant fra Oslo: Olav Persson Ranes 

1. vara fra Oslo: Jan Elisabeth Lindvik 
2. vara fra Oslo: Thea Røkke Kjeldsen 

 
LS-representant fra Viken: Lars Kristian Selbekk 

1. vara fra Viken: Kristin Kvalvik 
2. vara fra Viken: Christine J. Bjørnerud  

 
 
Valgkomiteens innstilling er enstemmig. 

 
 

For valgkomiteen: 
Karin Enderud, Hani Assaf, Dag Andre Werner Larsen 

 
 



 
 
Om kandidatene: 
 
Leder, Olav Persson Ranes:  
32 år, fra Surnadal i Møre og Romsdal, bor i Oslo. Har 4 års erfaring fra Venstre i bydel Nordstrand i Oslo 
som hhv. leder og komitéleder i perioden 2018, 2019, 2020 og 2021. Har vært organisatorisk nestleder i 
styret i Fri OV fra februar 2019.  
 
Politisk nestleder, Jan Elisabeth Lindvik:  
67 år, oppvokst i …., bor i Oslo. Var leder av Forbundet for transpersoner i Norge – FTPN fra 2014 til 2017. 
Har vært politisk nestleder i FRI Oslo og Viken fra 2019. Er professor og undervisningsleder ved Den norske 
filmskolens masterstudium i Oslo. Forfatter og manusforfatter.  
 
Organisatorisk nestleder, Lars Kristian Selbekk: 
33 år. Opprinnelig trønder, bor i Askim. Har tidligere deltatt i styrearbeid i FRI Midt-Norge (nå Trøndelag) 
og har erfaring fra styrearbeid bl.a. i nettverket Europeisk Ungdomsparlament, startet opp studentforeningen 
Biologer Uten Grenser og deltatt i Østfold Røde Kors. Jobber for økt aktivitet i det tidligere Indre Østfold, er 
opptatt av å få etablert handlingsplaner i Viken. Vil også jobbe for besøksordninger hos skeive i fengsel. Har 
vært styremedlem i FRI OV fra 2020. 
 
Styremedlem, Martin Skjold: 
35 år, fra Asker, bor i Oslo. Han er utdannet musiker og pedagog. Har videreutdanning innen administrasjon 
og ledelse. Er åpen 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. Har sittet i styret i 2 år som varamedlem  
 
Styremedlem, Rakel Malene Røsandnes: 
33 år, bor i Oslo. Utdannet sosionom med spesialisering innen psykisk helsearbeid. Har de 14 siste årene 
jobbet innen rus/psykiatri-feltet. Tidligere leder for Natur og Ungdoms lokallag på Hadeland. Har jobbet 
med likepersonsarbeid hos Uteseksjonen. Spilt for Raballder Håndball i 10 år. Er opptatt av kunnskaps- og 
kompetanseheving, bla. arbeidet til Skeiv Kunnskap. Sitter i styringsgruppa til Regnbuefyrtårnet. Har sittet i 
styret i 2 år som varamedlem. 
 
Styremedlem, Thea Røkke Kjeldsen: 
34 år, bor i Oslo. Nåværende arbeidssted er UD i Oslo hvor hun jobber med sikkerhetspolitikk.. Arbeidet før 
dette i to år ved den norske ambassaden i Russland med menneskerettigheter, innenriksrapporter, 
økonomiske rapporter. Fulgte skeive i Russland tett. Har erfaring og kompetanse knyttet til prosjektsøknader, 
høringer, pressemeldinger, sosiale medier, arrangere konferanser m.v.. Har erfaring fra organisasjonsarbeid i 
Røde Kors (flyktningeguide og samtaletilbud for barn og unge). Har vært styremedlem i Samfunnsviterne. 
Ønsker å bidra til bedre vilkår for skeive familier, støtte opp om skeive unge i Norge og solidaritetsarbeid for 
skeive i andre land og vil gjerne delta i styrearbeidet i Fri OV.  
 
Styremedlem, Trym Fjeldheim Karlsen: 
22 år, bor i Oslo. Sitter dette semesteret i styret i Det norske studentersamfunnet i Oslo, er  
studentpolitiker og fast medlem av velferdstinget i Studentsamskipnaden og medlem i UiOs 
læringsmilijøutvalg. Han er også nestleder i Skeivt Studentforum og har bidratt til  å skape 
aktiviteter og trygge rom for skeive studenter. Har samarbeider med andre skeive organisasjoner 
om politiske kampanjer og arrangementer, bl.a. kampanjen mot konverteringsterapi og 
transminnedagen i Oslo. Han har nå lyst til å jobbe mer med skeiv politikk og aktivisme og vil gjøre 
en innsats som styremedlem i Fri OV. 
 
Varamedlem, Grace Tabea Tenga: 
27 år, bor i Oslo. Psykologistudent, danser i Tabanka, aktivist, skribent og kunstkritiker. Er som svart 
ciskvinne opptatt av dobbelt diskriminering og jobber mot rasisme og sexisme, homofobi og transfobi. Har 
sittet i styret i Fri OV i 3 år, vil gjerne fortsette i styret som varamedlem.  
 
Varamedlem, Kristin Valvik: 



28 år, bor i Fjerdingby. Er utviklingskonsulent i Norges Basketballforbund. Utdanning: Master of Business 
administration, Master of Arts - Sport and International Development. Er opptatt av en inkluderende idrett og 
rettigheter til foreldreskap i likekjønnede ekteskap. Har  ært varamedlem i styret i 1 år.  
 
Varamedlem, Sigurd Gundersen: 
44 år, bor pt. i Holmestrand. Studerer pt. for å bli lærer ved UiO og er i praksis ved Bjørnholt 
videregående skole i Oslo. Har grunnstudier i samfunnskunnskap og er tverrfaglig utdannet i 
kommunikasjon (master) og sosialantropologi (bachelor). Fordypning i politikk, makt, identitet og 
kultur. Har mange års undervisningserfaring. Var aktiv i LLH-Oslo på 90-tallet, blant annet i styret i 
Oslo LLH, og drev med politisk performance i Dunst i København på 2000-tallet. Er også  
yogalærer. Ønsker nå å være med i et lag/fellesskap for å gjøre en forskjell. Brenner for temaer 
som psykisk og fysisk helse, mangfoldighet og kultur, et tredje juridisk kjønn, skape gode 
møtesteder, rekruttere til Fri.  
 
Varamedlem, Christine J. Bjørnerud: 
39 år, bor på Mysen. Er spesialpedagog, Har vært styremedlem i Late Bloomer Ladies i 2,5 år (februar 2019 
- sommer 2021). Har noen tanker om hvordan det er å komme ut relativt seint i livet som lesbisk og hvordan 
Fri bidra i denne sammenheng. Vil nå gjerne bidra som styremedlem i Fri OV. 


