
Til årsmøtet i Norsk Viseforum 

Innstilling fra valgkomiteen. 

Valgkomiteens mandat:  
Valgkomiteen innstiller til de valg som skal foretas av Landsmøtet. Vedtektene fastslår at 
”landsstyret skal søkes sammensatt slik at det gjenspeiler medlemsmassen best mulig geografisk 
og på andre måter, og slik at styret har nødvendig kompetanse til å utføre sine oppgaver.”  

Valgkomiteen: 
Landsmøtet valgt Kjell Reianes og  Pål H. Djuve (generalsekretær Folkeakademienes 
Landsforbund/personmedlem i NVF) til valgkomité. 
Reianes fratrådte sitt verv november 2017.  
Samtidig søkte daværende styremedlem Peter Wemö om permisjon fra sitt verv og varslet at han 
ikke ville ta gjenvalg. Derfor utpekte styret i NVF  Peter Wemö (personmedlem og leder for 
Teigene Kultur) som medlem i valgkomitéen som erstatning for Kjell Reianes. 
Iflg vedtektene skal styret i NVF velge ett medlem til valgkomitéen. Anita Overelv (leder for 
Hamsun-senteret og medstifter av Hamarøy vise- og poesiklubb) ble valgt. 

Det nåværende styret er: 
Styreleder Per-Arne Brunvoll. Valgt for ett år. 
Styremedlem Synneva Gjelland. Ikke på valg. 
Styremedlem Eli H. Johannesen. Ikke på valg. 
Styremedlem Erling Ramskjell. På valg. 
Styremedlem Peter Wemø. På valg. 

Vara: 
Emilie Olsen. På valg. 
Knut Arild Medbøe. Ikke på valg. 

Dette betyr at landsmøtet skal velge styreleder, to styremedlemmer og ett varamedlem. 

Valgkomiteens arbeid: 
Styrets leder, samt styremedlemmer og varamedlemmet på valg er alle kontaktet med forespørsel 
om de ønsker gjenvalg.  

Følgende styremedlem ønsker ikke gjenvalg: 
Styremedlem Peter Wemø.  

Valgkomiteen har arbeidet med å finne egnede kandidater.  

Valgkomiteen fremmer følgende enstemmige innstilling: 
Det sittende landsstyret har en god geografisk spredning, samt også god aldersmessig spredning. 
Dersom valgkomiteens forslag tas til følge, vil det blant styrets ordinære medlemmer være to 
menn og tre kvinner, en endring i kjønnsmessig balanse fra siste styret. Den geografiske og 
aldersmessige spredningen opprettholdes på samme nivå som før. 

Styreleder: Per Arne Brunvoll. Østlandet (gjenvalg). Velges for 1 år. 
Styremedlem: Erling Ramskjell.  Nord-Norge (gjenvalg). Velges for 2 år. 
Styremedlem: Emilie Olsen. Trøndelag / Nord-Norge (ny). Velges for 2 år 

Vara: Elisabeth Ording (ny). Sørlandet. Velges for 2 år 
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Valgkomite: 
Peter Wemø ønsker gjenvalg.  
Anita Overelv ønsker gjenvalg. 

Pål H. Djuve ønsker avløsning.  

Valgkomiteens forslag: 
Peter Wemø 
Anita Overelv 

Informasjon om Elisabeth Ording: 

53 år fra Lillesand. Vært medlem i Norsk Viseforum siden 2012. Har tilknytning til 
viseklubben Victoria i Lillesand og miljøet rundt den, som blant annet består av tidligere 
styremedlem Per Jakob Skaanes. Synger viser, sørlandsviser, oversettelser av Piaf og annet 
som passer med skarre r og bløde konsontanter. Jobbet i landbruket og nylig omskolert til 
folkehelsearbeid, hvor også vise-bakgrunnen kan komme godt med. 

20. april 2018 

Pål H. Djuve, Anita Overelv, Peter Wemø 
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