
Valgkomiteens innstilling til FRI Oslo og Viken-
styre  
 
- Innstilling lagt frem på årsmøtet 2022 – 25. februar. 

 
 
En enstemmig valgkomite i FRI Oslo og Viken foreslår følgende styre for FRI OV på 
årsmøtet 25.02.2023: 
 
Styreleder: Jan Elisabeth Lindvik 
Politisk nestleder: Rana Issa (ny) 
Organisatorisk nestleder: Lars Kristian Selbekk 
Styremedlem: Veslemøy Myrstad (ny) 
Styremedlem: Olav Persson Ranes 
Styremedlem: Dakota C Frøyseth (ny) 
Styremedlem: Amir Hashani (ny) 
Varamedlem: Grace Tabea Tenga 
Varamedlem: Gunn Eva Næss (ny) 
Varamedlem: Trym Fjeldheim Karlsen 
Varamedlem: Thea Røkke Kjeldsen 
 
Oslo 13.02.2023 
 
Hilsen Valgkomiteen i FRI OV 
Øystein Solvang, Elan Morgan, Ida Tønnesen, Mari Langer Asland og Hani Assaf.  
 

 

Mer om kandidatene – fra valgkomiteen: 

Jan Elisabeth tok over roret som ny leder midt i perioden, og har klart å styre trygt i havn denne 
turbulente styreperioden. Hen har lang erfaring i FRI OV, fungerer samlende og inspirerende, og er 
motivert for å lede styret med ny vigør i kommende periode. 

Rana har vært sentral i etableringen av kulturorganisasjonen Masahat, fra starten i 2015 til offentlig 
støtte og fortsatt som styremedlem. Denne multikunstneren har sterkt engasjement for skeiv 
politikk, skarp penn, og et friskt perspektiv på FRIs arbeid. 

Lars Kristian har fått entydig gode skussmål fra utgående styre, og har stilt seg til disposisjon for 
kommende periode. Han har allsidig organisasjonserfaring og vil utvilsomt være en ressurs for 
organisasjonen i en nestlederrolle. 

Veslemøy sitter i Late Bloomer Ladies-styret i dag. Hun jobber aller helst for å bringe skeive sammen i 
områder hvor det ikke finnes så mange naturlige møteplasser. 

Grace har et brennende engasjement for viktige tema som interseksjonalitet og antirasisme, og 
ønsker å jobbe systematisk med arrangementer/politikk som dreier seg om dette. 



Dakota har mange års fartstid i Skeiv ungdom og andre deler av FRI-paraplyen. De ønsker nå å bruke 
sin tid og energi på å bidra mer til hovedorganisasjonen. 

Amir har erfaring fra tidligere styreperiode i Fri OV. Han har et viktig og verdifullt perspektiv på FRIs 
arbeid for interseksjonalitet. 

Olav har med sin lange erfaring fra styrearbeid i Fri OV samt politisk organisasjonsarbeid, 
kompetanse og ressurser som han fortsatt ønsker å stille til disposisjon for FRI OV. 

Gunn Eva er relativt ny til det skeive miljøet og organisasjonslivet. Hun brenner for å bygge opp FRI- 
organisasjonen utover i Viken for å gjøre det enklere å komme ut sent i livet. 

Trym sitter i styret til Skeiv Ungdom. Han kan bidra til god kommunikasjon mellom gruppene og 
ønsker å bidra til vellykkede Pride-arrangement i Oslo og Viken. 

Thea ønsker å sette søkelyset på skole og skeive barn/skoleelever. Som departmentsansatt besitter 
hun viktig kompetanse når FRI skal kommunisere med statsapparatet. 


