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Til medlemmer i Åpen folkekirke        
 

Oslo, 6. januar 2016 
 

Innstilling fra valgkomiteen i Åpen folkekirke til årsmøtet 6. februar 2016  
 

Årsmøtet 2015 nedsatte følgende valgkomite: Andreas Alexander Nordvang-Sandvold Fosby, Knut 
Lundby og Stine Kiil Saga. Valgkomiteen konstituerte seg med Knut Lundby som leder. Komiteen 
har hatt tre møter foruten elektronisk kommunikasjon seg imellom. 
 
Styreplasser til valg 
Styreleder Sturla Stålsett har meddelt at han ber seg fritatt ved dette årsmøtet selv om han ble valgt 
fram til 2017. Valgkomiteen har tatt hans begrunnelse, slik den kom fram i pressemelding fra Åpen 
folkekirke 4. desember, til etterretning. Det innebærer at dette årsmøtet skal velge ny styreleder. 
Valgkomiteen forstår vedtektene (§ 3) slik at dette er for to år fra og med dette årsmøtet. 

Ved det første årsmøtet, i 2015, ble det i samsvar med vedtektene foretatt loddtrekning av tre 
medlemmer til styret for to år, og tre for ett år. Som meldt i innkallingen til årsmøtet har to av dem 
som ble valgt for to år, bedt seg fritatt nå (Elisabeth Fongen og Geir Kvarme). Marianne Brekken er 
det ene styremedlem som sitter til årsmøtet i 2017. I tillegg rykker Sevat Lappegard inn som fast 
styremedlem fram til 2017, da han var valgt som vara for to år. 

De tre styremedlemmer som ble valgt for ett år stiller alle til gjenvalg (Kristin Gunleiksrud Raaum, 
Kristine Sandmæl og Gunnar Winther). Vara for ett år, Anne Berit Evang, stiller ikke til gjenvalg. 

Dette innebærer at det skal velges tre styremedlemmer for to år, ett styremedlem for ett år (for å 
erstatte den ene som gikk ut det ikke er vara til) og to varamedlemmer.  

Forslag til vedtektsendring 
Gjeldende vedtekter sier at én vararepresentant går ut hvert år. Den situasjon som nå har oppstått, 
viser at dette er uheldig. Det var ikke mulig å erstatte den andre som går ut av styret. Valgkomiteen 
mener vedtektene bør endres slik at det i stedet velges en 1. og en 2. vara hvert år. Samtidig kan man 
nå fjerne passusen om loddtrekning ved første styrevalg. Valgkomiteen foreslår at dette 2. ledd i § 4 
bør lyde (der endringen er kursivert): 
 

Styret velger selv nestleder, sekretær og kasserer. Styret velges for 2 år. 3 medlemmer utgår hvert 
år. Hvert år velges også en 1. og 2. vararepresentant. Alle kan gjenvelges. 

 
Forslag til valgprosedyre 
Valgkomiteen foreslår at det først gjennomføres separat valg av ny styreleder. Forutsatt at den 
foreslåtte vedtektsendringen vedtas, kan så styre- og varamedlemmer velges samlet i én valgomgang. 
Siden det skal velges 4 faste styremedlemmer, foreslår valgkomiteen at hver stemmeberettiget i møtet 
kan gi stemme til 4 kandidater. De tre som får flest stemmer er valgt for to år, nr. 4 blir medlem for 
ett år, nr. 5 blir 1. vara og nr. 6 blir 2. vara. Ved stemmelikhet må det holdes loddtrekning.  
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Forslag til ny styreleder 
Valgkomiteen innstiller én kandidat og foreslår Gard Sandaker-Nielsen som ny styreleder. Han har 
vært en profilert person for Åpen folkekirke i kirkevalget. Valgkomiteen ser det også som en fordel 
at styreleder i denne fasen er teolog, slik han er. Det kan anlegges ulike synspunkter på spørsmålet 
om styrelederen i Åpen folkekirke også bør sitte i Kirkemøtet. Valgkomiteen mener det er ønskelig i 
denne første fasen. Dette kan eventuelt vurderes annerledes senere.  
 
Styrekandidater 
Vedtektene (§ 4) presiserer at i innstilling til styreverv ”skal betydning for mangfoldet veie tungt”. 
Valgkomiteen legger fram en liste med 11 kandidater til de 6 plassene. Listen har balanse etter kjønn 
og alder.  Det er 8 leke, 2 stud.teol og 1 teolog (i tillegg til to sittende styremedlemmer).  
5 er valgt inn på Kirkemøtet, 1 er valgt som vara, 5 sitter ikke i Kirkemøtet.  
4 kandidater kommer fra Oslo bispedømme, de øvrige representerer 6 andre bispedømmer. 
 
Kandidatene er (alfabetisk):  Karin-Elin Berg 
     Line Halvorsrud 
     Frøydis Indgjerdingen 
     Karl Johan Kirkebø 
     Karen Helene B. Melhus 
     Bjarte Reve 
     Kristin Gunleiksrud Raaum 
     Kristine Sandmæl 
     Sveinung Mosgaard Skjesol 
     Gunnar Winther 
     Einar Østerhagen 
   
Kandidatene presenteres i vedlegg til denne innstillingen, sammen med foreslått styreleder.  
    
Valg av revisor og valgkomite  
Årsmøtet skal også velge revisor og valgkomié for neste årsmøte. Revisor må foreslås av styret. 
Valgkomiteen har kunnet arbeide effektivt med tre medlemmer. Årsmøtet bør oppnevne leder. 
Undertegnede er villige til å sitte i valgkomiteen også for neste årsmøte. Men enten fra dette eller fra 
neste årsmøte bør det bli en rullering slik at ett medlem av valgkomiteen erstattes hvert år. 
 
Vi takker for oppdraget og ser fram til årsmøtet 6. februar. 
 
 

         
Andreas Alexander Nordvang-Sandvold Fosby  Stine Kiil Saga   Knut Lundby  
 
 
Vedlegg:  Presentasjon av kandidatene   


