
SAK 9 - VALG AV NY VALGKOMITÉ
Styret innstiller følgende valgkomité for Bergen MDG, for perioden fra årsmøtet
2023 til årsmøtet 2024:

STYRETS INNSTILLING PÅ NY VALGKOMITÉ 2023:
Leder:
Pauline Tomren (ny)

Medlemmer:
Katrine Nødtvedt (gjenvalg)
Kjell Magne Fagerbakke (gjenvalg)
Ørjan Olsen Furnes (ny)
Grønn Ungdom: Hannah Vibeka Brautaset (ny)

BAKGRUNN OG STYRETS BEGRUNNELSE:
I vedtektene står det at valgkomiteen skal bestå av 3-5 personer, som innstilles for 1
år.  Styret har valgt fem medlemmer, inkludert leder, og har ikke innstilt
varamedlemmer. Dette er gjort med tanke på å sikre at det alltid er tilstrekkelig
aktive medlemmer i komiteen, selv om det skulle være frafall i perioder.

Grønn Ungdom har valgt sin representant på selvstendig grunnlag. Styret har
foreslått øvrige komitémedlemmer på bakgrunn av vurderinger av følgende
punkter:
- balanse mellom kontinuitet og fornyelse.
- balanse mellom kjønn og alder, samt annen type bakgrunn.
- innsikt i og bakgrunn fra ulike deler av MDG, både politisk og organisasjonen
forøvrig.
- samtaler med alle kandidatene.
- personlig egnethet og motivasjon.
- unngå uhensiktsmessige kombinasjoner av verv.

Som i flere andre deler av organisasjonen, ser styret at Bergen MDG bør jobbe for å
få større mangfold av aktive frivillige, inkludert valgkomiteen.

Se neste side for kortfattet kandidatinfo.
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PAULINE TOMREN (ny, leder)

Født 1999, bor i Bergen, og kommer fra Osterøy. Student ved Høgskolen på
Vestlandet (HVL). Pauline har snart 4 års erfaring som folkevalgt fylkestingspolitiker
for Vestland MDG (siden 2019), der hun stiller i utvalget for opplæring og
kompetanse. Hun har tidligere vært leder og internasjonal kontakt for Grøn
Ungdom Vestland, og har sittet også sittet i styret i Grønt Kvinnenettverk og
Osterøy MDG. Hun står som 11. kandidat på Bergen MDGs valgliste for 2023.

KATRINE NØDTVEDT (gjenvalg)

Født 1990, bor i Årstad bydel. Utdannet psykolog, og holder på med en doktorgrad
i forbrukerpsykologi (NHH). Byråd for Bergen MDG 2019-2022, med byrådsansvar
for kultur, mangfold og likestilling. De siste månedene hadde hun også ansvar for
sosial-, psykisk helse- og rusfeltet. Leder for Grønt Kvinnenettverk,
bystyrerepresentant og 2. kandidat på Bergen MDG sin valgliste 2023.

ØRJAN FURNES (ny)

Født 1994, bor i Årstad bydel, arbeider i Bergen kommune (Plan- og
bygningsetaten). Har vært talsperson Grønne Studenter NMBU (Ås), teamleder
SoMe i Agder MDG, fungerende redaktør Grønnere Tider Ås, og generelt jobbet
med grafikk, foto og film i respektive fraksjoner. Total fartstid i MDG er rundt åtte år.

KJELL MAGNE FAGERBAKKE (gjenvalg)

Født 1963, bor i Fana bydel. Kjell Magne tok doktorgrad i marinbiologi i 1995, og
var i de etterfølgende årene blåskjellgründer. De siste årene har han designet et
sirkulært og bærekraftig oppdrettssystem, og ved siden av gründerlivet har han
livnært seg som lastebilsjåfør. Kjell Magne har vært med i MDG siden 2011, har vært
aktiv på ulike aktiviteter og fora, og er vara i bystyregruppen.

HANNAH VIBEKA BRAUTASET (ny, Grønn Ungdom)

Født 2005, bor i Laksevåg bydel. Hannah går andre året på videregående på
Bergen Katedralskole. Hun er styremedlem og landsmøterepresentant for Grønn
Ungdom Vestland. Hannah har vært aktiv i Grønn Ungdom i over ett år.
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