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Valgkomiteen, Stoffskifteforbundet  

 

 

Forbundsstyret, Stoffskifteforbundet     Oslo den 15.september 2022 

 

     

Innstilling fra valgkomiteen 

1. Valgkomiteens arbeid 

Valgkomiteens arbeid er i hovedsak utført av Frøydis Juliussen, Ingjerd Henriksen, Ann 

Ragnhild Krogh og Lill Jeanette Holmen. Dette på grunn av at Tor Rune Halset erklærte 

seg inhabil fra valgkomiteen på et tidlig tidspunkt, for denne innstillingsperioden. 

Valgkomiteen har hatt 2 møter før vi startet intervjuprosessen. Vi har hovedsakelig hatt 

videointervjuer med kandidatene. Innstillingsmøtet hadde vi i Bodø, helgen 28.-29. mai 

2022.   

På grunn av endringer, så må valgkomiteen i september 2022 lage ny innstilling. 

Valgkomiteen gjennomfører intervju med kandidater, og gjennomfører innstillingsmøte i 

medio september.  

 

2. Begrunnelse for valgkomiteens innstilling 

Utgangspunkt: 

Et styre med motivasjon, kompetanse og mulighet til å gjennomføre det oppdraget som 

forbundets landsmøte ønsker at de skal utføre. 

Et styre og varamedlemmer som representerer organisasjonen bredt, med tanke på: 

• kjønn 

• alder 

• bakgrunn 

• bosted 

 

Følgende er prioritert høyt: 

• motivasjon, kunnskap og kapasitet 

• representanter som vil bidra til styrearbeidet og til det beste for forbundet  

 

Begrunnelse for valg av kandidater 

Komiteens oppgave er å foreslå en best mulig styresammensetning med tanke på 

organisasjonens viktigste utfordringer i den kommende perioden. 



2  
 

Innstilling av kandidater:  

Valgkomiteen innstiller Tor Rune Halset som forbundsleder for perioden 2022-2024. 

Tor Rune har lang erfaring i forbundet, som varamedlem i forbundsstyret, og styreleder 

på lokalt nivå.  

• Han har lang og bred erfaring fra egen næringsvirksomhet, og politisk arbeid. 

• Han tenker bredde i forbundet, for hele landet, og påvirkning på sentrale ledd i 

samfunnet. Han er opptatt av at forbundet skal synes i samfunnet.  

• Han er ryddig og resultatorientert. 

• Tor Rune oppfattes som en svært omgjengelig og entusiastisk person som skaper 

gode relasjoner til de han er i kontakt med.  

 

Valgkomiteen innstiller Toril Simonsen som styremedlem for perioden 2022-2026. 

Toril har lang erfaring i forbundet, og hatt verv som nestleder i forbundsstyret, og på 

lokalt nivå. 

• Hun vil fortsette arbeidet med å videreutvikle og forbedre forbundet. Hun er kjent i 

forbundet, og tidligere hatt verv som nestleder. Hun er opptatt av å se de ulike 

leddene i vår organisasjon, og utvikle organisasjonen med et bærekraftig blikk for 

fremtiden. 

• Hun er ryddig og samlende for forbundet. 

• Toril har god relasjon til alle ledd i forbundet. Hun er opptatt av de tillitsvalgtes rolle 

og betydning for organisasjonen. Hun ser dette som den viktigste bærebjelken, og at 

det er de tillitsvalgte som bærer organisasjonen, og rotfester denne. 

 

Valgkomiteen innstiller Lise Mittet Kvernen som styremedlem for perioden 2022-2026. 

Lise har lang og bred erfaring fra andre organisasjoner, og har hatt flere verv på lokalt 

nivå. 

• Hun ønsker å sette søkelys på stoffskiftesykdom i samfunnet, og bidra til kunnskap 

om stoffskiftesykdom i helsevesenet. 

• Lise har bred og god erfaring fra helsesektoren som kan være viktig for arbeidet i 

forbundet. 

• Hun er engasjert, og opptatt av det psykososiale miljøet i et team, og kan bidra til å 

utvikle et lærende miljø hvor fellesskap og medarbeiderskap er i fokus.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3  
 

Valgkomiteen innstiller Tone Elisabeth H. Larsen som 1.varamedlem for perioden 2022-2024. 

Tone Elisabeth har lang erfaring i forbundet, og hatt verv som varamedlem i 

forbundsstyret i flere perioder. 

• Hun har stor kontaktflate og kjenner forbundet fra lokallag og regionråd over flere år. 

• Tone Elisabeth har bred og god erfaring fra helsesektoren som kan være viktig for 

arbeidet i forbundet. 

• Hun er opptatt av at vi skal ha mer fokus på unge og etniske minoriteter med 

stoffskiftesykdom. 

 

Valgkomiteen innstiller Elisabeth Efteland som 2. varamedlem for perioden 2022-2024. 

Elisabeth har tatt gjenvalg som varamedlem. Hun har hatt verv i lokallaget siden 2018.  

• Hun ønsker å spre informasjon om stoffskiftemedisin og retten til eget 

behandlingsvalg, samt å øke kunnskapen rundt stoffskiftesykdom hos leger og 

helsevesen. 

• Hun fremstår som engasjert, og med stor motivasjon for forbundsstyrearbeid, og vil 

bidra som en positiv arbeidsressurs for forbundet.  

 
Valgkomiteen innstiller Kathrine S.Flaten som 3. varamedlem for perioden 2022-2024. 

Kathrine har tidligere vært styremedlem ung, og hun var varamedlem i forbundsstyret i 

forrige periode.  

• Kathrine har en stor motivasjon for å jobbe for at forbundet skal bli enda mer synlig 

for gruppen UNG 

• Hun er opptatt av skole, helsetjenesten og rettighetsperspektivet for UNG-gruppen 

• Hun har en god evne til å se helheten i forbundet 
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Valgkomiteens kommentar: 

Det foreslåtte styret har stor erfaring, samtidig som det besitter både strategisk og 

operasjonell kompetanse samt store evner til å drive organisasjonen videre i ønsket 

retning.  

Det foreslåtte styret er sammensatt med personer som utfyller hverandres kompetanse 

og har gode evner til samspill. Vi har vurdert deres egenskaper for kommunikasjon, 

rolleforståelse og kreativitet til å være komplementære, og utviklende for forbundet. 

Dette styret vil ha evnen til å ta forbundet inn i fremtiden med en adekvat ressursbruk, 

og med grunnforståelsen i forbundet med seg.  

Med en stor dose motivasjon, kreativitet og stå-på-vilje har valgkomitéen tro på at dette 

vil bli et godt team den kommende landsmøteperioden.  

Vi tror dette styret vil kunne bidra til at organisasjonen går trygt og stødig i ønsket 

retning. 

 

 

 

Valgkomiteen, Stoffskifteforbundet 

 

 

 

Oslo den 15.09 2022 

 

 

 

Ann Ragnhild Krogh        Lill Jeanette Holmen 

 

           

Ingjerd Henriksen        Frøydis Juliussen 

           leder 

      

 

 


