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1. Valgkomiteen 2020-2022 
 
Valgkomiteen har bestått av: 
Frøydis Juliussen    Region Nord  leder   (på valg) 
Tor Rune Halset    Region Midt  nestleder  (meldt inhabil) 
Ingjerd Henriksen   Region Øst  medlem  (på valg) 
Ann-Ragnhild Krogh    Region Nord   medlem   
Lill Jeanette Holmen   Region Vest  medlem   
 

Valgkomiteen velges for fire år i h.h.t. Vedtektenes § 2.6.  
 
I denne perioden har leder Tor Rune Halset meldt seg inhabil til forbundsstyret, og har derav ikke deltatt 
i prosessen med utvelgelse av kandidater. Han har derimot to år igjen av sin periode, samtidig er han 
innstilt til verv i hovedstyret fra 2022. Dette betyr at vervet som nestleder i valgkomiteen kan bli ledig og 
at forbundsstyret presenterer en kandidat på landsmøtet.  
 
Dette betyr at tre ordinære medlemmer er på valg, og forbundsstyret foreslår derfor at to kandidater 
velges over fire år, mens en kandidat velges over to år slik det fremkommer i listen under, kapittel 2. 
Dette for å sikre kontinuitet i komiteen.  

 

2. Innkomne forslag 
 
Ingen innkommende forslag. Forbundsstyret har drevet oppsøkende arbeid.  

 

3. Begrunnelse for innstillingen 
 
Kandidatene har god erfaring og kunnskap om organisasjonen på flere nivåer og representerer to ulike 
landsdeler. Kandidatene har til sammen innehatt flere verv i forbundet, og har fremmet organisasjonen 
på en positiv måte som reflekterer våre verdier og etiske plattform. De anses godt kvalifiserte og med 
personligheter og ambisjoner som vil være samlende, humørfylt og utviklende for forbundet.  
 

Innstillingen er enstemmig vedtatt på styremøte 4/2022. 

  



 

4. CV-er til kandidatene 
 

Venche Anita Fagereng 
 
Personalia 
Bosted: Sortland 

Alder: 69 år 

Rådgiver Teknisk, Sortland kommune. 

Motivasjon 
Jeg er ansvarsfull, lojal, ser sammenhenger og ønsker gjennom vervet i valgkomiteen å være med å bidra 
til utvikling av Stoffskifteforbundet.  
 
Jobben forbundet skal gjøre krever kompetente, motiverte og engasjerte tillitsvalgte på alle nivåer. 
Særlig viktig er dette fokuset i valgkomiteen ved rekruttering til Forbundsstyret.  
 
Utdanning 

2012-2013 NTNU: Eiendomsforvaltning 
2010-2012 UIT: Master of Business Administration – strategisk ledelse og økonomi 
2008 UIT: KLOK – kommunal ledelse, organisasjon og kompetanseutvikling 
2001-2007 HIH: Kommunal økonomi; Kommunikasjon; Ledelse i offentlig sektor; og 

Kompetanseledelse 
1994 UIT: Examen Philosophicum 
1991-1992 Telemark lærerhøgskole: Ledelse og administrasjon i kvinneperspektiv 
1977-1986 Nordland distriktshøgskole, desentralisert: EDB; Markedsøkonomi; 

Bedriftsøkonomi og regnskap; Offentlig rett; Bedriften og organisasjonssamfunnet; 
og Samfunnsøkonomi.  

1973 Økonomisk gymnas 
 

Yrkeserfaring 
1994-d.d. Sortland kommune: Avdelingsleder Teknisk, leder Eiendom og rådgiver 
1975-1994 Vesterålens hermetikkfabrikk: kontorassistent, regnskapsassistent, kontorsjef og 

daglig leder  
 

Organisasjonserfaring/annen erfaring 
2006-2011 Hålogaland lagmannsrett, lagrettdommer/meddommer 
1990-1994 NHOs representant i Vesterålens regionale kompetanseutvalg 
1989-1994 Styremedlem i Havfisk AS, Melbu 
2004-dd Stiftelsen Tronehaugen, styremedlem, styreleder 
2009-2011 Sortlandsquilten, kasserer 
1998-2004 Vesterålen krisesenter, styreleder 
1997-2010 Fagforbundet, kasserer 
1992- Friundervisningen, styremedlem 



 
1991-1992 Sigerfjord Hagelag, styremedlem 
1990-1994 Sigerfjord Idrettslag, leder 
 

Organisasjonserfaring fra Stoffskifteforbundet  
2004-d.d. Vesterålen lokallag, leder 
2005-2017 Region nord, likemannsansvarlig, økonomiansvarlig 
2011-2016 
2016- dd 

Valgkomiteen, medlem 
Forbundsleder 
 

 

 

 

     

  



 
Ragnhild Overland 
 

Personalia 
Bosted: Sola 
Alder: 68  
  
Utdanning 
3 årig Realskole 
Handelsskole  
Kurs for operasjon av radar  
Kurs for metrologiske observasjoner  
Offshore sikkerhetskurs 
 
Yrkeserfaring 
5 år Sekretær i shippingfirma, Rotterdam  
4 år Sekretær i shipping firma, Bergen 
34 år Statoil/Equinor Koordinator logistikk/helikopter/marine operasjoner offshore  
 
Organisasjonserfaring fra Stoffskifteforbundet  
3 år styremedlem i Sør Rogaland Stoffskifteforbund  
2 år styremedlem i et politisk parti. 
 
Kurs  
Likepersonskurs Stoffskifteforbundet (2022)  
  
Nøkkelkvalifikasjoner 
Strukturert, positiv og løsningsorientert. 
  
Fritidsinteresser 
Minigolf og friluftsinteresser. 
 


