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LM 2020.6 Valg av Landsstyre 

 

Hilsen fra Valgkomiteen 
Vi takker for tilliten og kan melde at alle i styret som stod på valg har sagt seg villige til å fortsette. 

Det vitner om stort engasjement - noe vi verdsetter høyt. Vi har i tillegg funnet andre sterke 

kandidater.  

Vår lederkandidat er Svein Granerud. Han ønsket en motkandidat, men det har ikke vært mulig å 

finne. Vi går varmt inn for Svein Granerud som har flere års erfaring fra landsstyret i tillegg til 

ledererfaring fra andre organisasjoner og sammenhenger. Siden generalsekretæren er ganske fersk 

(dog dyktig), ser vi det som en styrke at styreleder er godt kjent med arbeidet og sakene det skal 

jobbes med.  

Selv om alle som i dag sitter i landsstyret er villige til å fortsette, vil vi likevel anbefale en fornyelse. 

De har alle gjort en strålende jobb, så dette er på ingen måte en mistillit til noen av dem - vi bare har 

erfaring med at det gjør noe med dynamikken i et styre å ha litt utskiftning. Spesielt tenker vi at det 

ville være ålreit å få inn en eller flere yngre styremedlemmer som med sine kunnskaper, erfaringer og 

kontaktnett kan bidra til en fornyelse - og kanskje gi en ekstra hjelp til å se muligheter i en verden 

som er i rask omveltning. Andreas Sørås viste mange sterke sider som leder for return2sender i flere 

år samt i strategiarbeidet for DNI. Flere av kvinnene har erfaring og kjennskap fra andre deler av 

kristennorge og fra yrkeslivet som kan gi nye impulser til landsstyret. Det er et luksusproblem at DNI 

har så mange gode kandidater å velge mellom. 

Godt valg! 

På vegne av valgkomiteen, Jorunn Andestad Langmoen 

 

Valg av Landsstyre 

1) Valg av styreleder 
Det skal velges én styreleder. 

Kandidat: 

• Svein Granerud 

Du skal nå avgi stemme: du kan stemme på den ene kandidaten, eller avstå fra å stemme ved å velge 

blankt. 

 

2) Valg av styremedlemmer 
Det skal velges to ordinære styremedlemmer. 

De to kandidatene som får flest stemmer blir valgt til faste styremedlemmer. Den kandidaten som får 

tredje flest stemmer blir 1. vara. Den kandidaten som får fjerde flest stemmer blir 2. vara og den 

kandidaten som får femte flest stemmer blir 3. vara.  

Til dagsorden: Oddfrid Morken har trukket sitt kandidatur, da hennes mann Kjetil Morken ble ansatt i 

DNI nylig.   
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Kandidater:  

Kandidatene er organisert i alfabetisk rekkefølge.  

• Aina Økland Schøld 

• Andreas Sørås  

• Brit Hvalvik 

• Helge Standal  

• Siw Olrun Stokkeland 

• Solveig Hosøy 

Du skal nå avgi stemme: du har maksimalt mulighet til å velge to kandidater. Det betyr at du 

kan stemme på én eller to kandidater. Du kan også avstå fra å stemme, og da velger du blankt. 

 


