Valgkomitéens innstilling til
ekstraordinært årsmøte i NFCF 19. juni 2016
Premisser
Under årsmøtet 17. april ble det satt fram forslag om å lønne leder i ca. 15-20 % stilling
på bekostning av mindre overføring til regionene. Det ble ikke votert over forslaget, men
valgkomitéen oppfattet at forslaget hadde støtte i årsmøtet. Valgkomitéen har i samråd
med leder og økonomiansvarlig lagt til grunn at leder tilbys en lønn på kr. 8.000 per
måned fra 1. juli 2016. Ny lederkandidat har fått presentert disse betingelsene, og
kandidatens ja er betinget av at ekstraordinært årsmøte slutter seg til forslaget.
Det vises til egen årsmøtesak om revidert budsjett for 2016.

Hovedstyret
Dette er valgkomitéens innstilling:
Leder
Nestleder

Trine Mathilde Mørk Fossen
Jan Olav Reffhaug

Sør-Øst
Sør-Øst

Velges for 1 år
Velges for 2 år

Gitt at setteleder og styremedlem Jan Olav Reffhaug velges som nestleder, må det velges
nytt styremedlem. Valgkomitéen innstiller på:
Styremedlem

Kurt Helge Sjursen

Vest

Velges for 1 år

Hvis valgkomitéens innstilling tas til følge, kombinert med de valg som ble gjort i
ordinært årsmøte 17. april, vil hovedstyrets arbeidsutvalg få denne sammensetningen:
Leder
Nestleder
Økonomiansvarlig
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

Trine M Mørk Fossen (38)
Jan Olav Reffhaug (52)
Jørgen Seliussen (35)
Gina Marie Møen (32)
Kurt Helge Sjursen (42)
Gro Lereggen (45)

Sør-Øst
Sør-Øst
Vest
Midt
Vest
Sør-Øst

Velges for 1 år
Velges for 2 år
Valgt for 1 år (17.04.16)
Valgt for 2 år (17.04.16)
Velges for 1 år
Ikke på valg (på valg om 1 år)

Valgkomitéen mener at det foreslåtte arbeidsutvalget har en sammensetning som
reflekterer regionenes størrelse, så godt det lar seg gjøre. Det foreslåtte arbeidsutvalget
består av 3 kvinner og 3 menn. Vedtektenes bestemmelser om at «så vel hovedstyret
som regionstyrene skal bestå av både personer med CF og deres pårørende» er ivaretatt.
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Presentasjon av kandidatene til arbeidsutvalget
Kandidat som leder
Trine Mathilde Mørk Fossen (38) er født og oppvokst i Oslo. Hun bor på Hellerud
sammen med mann og to døtre på 5 og 7 år; den ene med CF. Trine er styremedlem i
region Sør-Øst, et verv hun har hatt i 2 år. I dette vervet har hun bl.a. hatt ansvar for
barne- og ungdomstreff i regionen, samt deltatt i planlegging og gjennomføring av
arrangementer. Trine har også vært likeperson i to år.
Trine er utdannet som regnskapskonsulent og jobber til daglig som regnskapsfører i HS
Regnskap-Invest AS.
Trine mener at NFCF skal være en forening hvor likhet, støtte og kunnskapsutveksling
står høyt i kurs, hvor vi gjør hverandre sterke. Hun ser fram til å lede en forening som
betyr så mye for så mange. Det er viktig for hovedstyret å holde seg oppdatert på hva
som skjer av fremgang og utvikling innen CF-medisiner, og ta nødvendige initiativ for å
sikre CF-pasienters rettigheter.
På fritiden liker Trine å trene, gjerne variert. Løpeturer i skogen og tunge løft i
styrkerommet er gode måter for å lufte ut kropp og sjel. Hun trives utendørs – og med
utgang inn i Østmarka blir det tid til familieturer med to- og firbente med jevne
mellomrom. Hun er like gjerne sosial som å være hjemme med en film eller god bok.
Kandidat som nestleder
Jan Olav Reffhaug (52) er drammenser, stepappa og -bestefar. Han har selv CF. Har
vært styremedlem i hovedstyret i ett år og har hatt rollen som setteleder fra 17. april i år.
Til daglig jobber Jan Olav som lærer i ungdomsskolen. Han er ihuga Godset-patriot og er
ellers opptatt av musikk og litteratur.
Jan Olav framhever at dette er viktige fokusområder for NFCF:





Helsepolitikk. Jobbe for godkjenning av medisiner, trygdeordninger, støtte og
tilrettelegging av utdanningsløp m.m.
Informasjon. Informere medlemmer, helsepersonale og befolkningen om saker
som er viktige for CF-ere.
Likepersonarbeid. Dette er et meget viktig område for pasienter og pårørende.
Trivselstiltak for medlemmer.
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Kandidat som styremedlem
Kurt Helge Sjursen (42) bor på Lindås, ca. 6 mil nord for Bergen. Han har selv CF. Han
har vært økonomiansvarlig i region Vest i 10 år – og er dermed en av de som har lang
fartstid som tillitsvalgt i foreningen. Kurt Helge jobber som prosesstekniker. Foruten
sterkt engasjement for CF-saken, har han stor interesse for bil og liker å reise.

Fagråd
Medlem

Heidi Grundt

Gjenvelges for 2 år

Kandidaten presenteres ikke, siden det er gjenvalg.

Alle de foreslåtte kandidatene har sagt ja til å bli valgt i de rollene de er forslått.

Surnadal/Frekhaug/Oslo, 18. mai 2016.
Ingvild Kårvatn (sign)

Bjørghild Seliussen (sign)

Hårek M Hansen (sign)
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