
 

 

 

 

Til Slekt og Datas grupper, lokallag og distriktslag:         08.11.2021 

 

Invitasjon til å foreslå kandidater til Slekt og Datas 

landsstyre, valgkomité og kontrollkomité  

 
Slekt og Datas landsmøte finner sted 2. og 3. april 2022. På landsmøtet velges det nytt 

landsstyre, ny valgkomité og ny kontrollkomité. 

 

Valgkomiteen har startet arbeidet sitt og ønsker nominasjoner fra lokallagene/gruppene og 

distriktslagene på kandidater til de i alt 19 vervene. Valgkomiteen vil ta utgangspunkt i de innkomne 

nominasjonene, men vil også kunne gjennomføre en selvstendig sondering etter mulige kandidater. 

Valgkomiteen vil i sitt arbeid vektlegge helheten i sammensetningen av styret og komiteer og gjør 

derfor oppmerksom på at kandidater kan bli innstilt til andre verv enn det som foreslås i nominasjonen. 

(etter samtykke). 

 

Forslagsfristen er 31.12.2021.  

Fyll ut nominasjonsskjemaet (vedlagt) og send til leder_vk@slektogdata.no  

 

Om de ulike vervene: 

 

Landsstyret 

Følgende styremedlemmer skal velges:  

 Leder 

 5 styremedlemmer 

 3 varamedlemmer 

  

Arbeidsoppgaver: 



Landsstyret leder Slekt og Datas overordnede arbeid, og er organisasjonens høyeste 

beslutningsmyndighet, i perioden mellom landsmøtene. Styrets hovedoppgaver er å jobbe med 

organisasjonens strategi og retning, organiseringsarbeid og kontrolloppgaver, som risikovurdering, 

økonomistyring mm.   

 

Møter:  

Det holdes 6 – 8 styremøter i løpet av et år. Møtene finner sted i Oslo eller på Teams, og er enten 

dagsmøter, helgeseminar eller teamsmøter på 2-3 timer. Varamedlemmene deltar også fast 

på styremøtene.  

 

Funksjonstid: 

Perioden man velges inn i styret for, er fra landsmøtet i 2022 til landsmøtet i 2024. 

  

Disse sitter i styret:   

Styret i Slekt og Data består av seks styremedlemmer og tre varamedlemmer. Alle står på valg på 

hvert landsmøte. Dagens styre består av: 

Rolle   Navn   Lag   Styremedlem siden   

Styreleder   Heidi Ringsrød   Slekt og Data Hedmark   2018 (leder fra 2020)   

Nestleder   Viggo Eide   Slekt og Data Salten   2016   

Økonomiansvarlig   Per-Ove Uthaug   Slekt og Data Hordaland   2014   

Styremedlem   Sissel Marit Bue   Slekt og Data Oslo/Akershus   2018   

Styremedlem   Frode Dyrdal   Slekt og Data Rogaland   2020   

Styremedlem   Brit Hauge   Slekt og Data Vest-Agder   2018   

Varamedlem   Jonny Lyngstad   Slekt og Data Møre og Romsdal   2014   

Varamedlem   Bente Nordhagen   Slekt og Data Nord   2020 (og 2016-2018)   

Varamedlem   Margaret Skogland   Slekt og Data Haugaland   2020  

 
Har du lyst til å bidra i landsstyret?   

Det er også mulig å foreslå seg selv som landsstyremedlem i Slekt og Data. Er du engasjert i 

slektsforskning, og har lyst til å bidra på et mer strategisk nivå – ja da kan et verv i landsstyret 

være noe for akkurat deg. Slekt og Data er helt avhengige av dyktige tillitsvalgte for å gi medlemmene 

et godt tilbud.  

 

  

Valgkomiteen 

Verv: Valgkomiteen har 4 medlemmer og 2 varaer.   

Funksjonstid: 2 år.  

Ansvar: Valgkomiteen ansvar er å finne og foreslå kandidater til landsstyret, kontrollkomiteen og 

valgkomiteen i Slekt og Data. Valgkomiteen kan også innstille personer til ærespris og nasjonale 

hederspriser.  



Valgkomiteen for 2020-2022:  

  

• Gunn Gjervoldstad, Slekt og Data Vest-Agder, leder  

• Thor Håkon Nordahl Slekt og Data Haugaland  

• Øyvind S. Larsen (kvensk samarbeid)       

• Morten Thorvaldsen, Slekt og Data Vestfold  

• Hilde Wedde, Slekt og Data Buskerud (varamedlem)  

• Frøydis Betten, Slekt og Data Nord (varamedlem)  

 

Har du lyst til å bidra i valgkomiteen?   

Det er også mulig å foreslå seg selv som medlem i Slekt og Datas valgkomité. Slekt og Data er helt 

avhengige av dyktige tillitsvalgte for å gi medlemmene et godt tilbud.  

 

Klikk og les om valgkomiteen. 

 

  

Kontrollkomiteen  

Verv: Kontrollkomiteen har 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.  
Funksjonstid: Alle er på valg og velges for 2 år.  

Ansvar: Kontrollkomitéen skal påse at Slekt og Datas styre driver sin virksomhet i samsvar med 

vedtektene, landsmøtets beslutninger og den alminnelige lovgivingen.  

  

Dagens kontrollkomité består av:  

  

• Bernt Bull, Slekt og Data Oslo/Akershus (leder)  

• Tone Moseid, Slekt og Data Vestfold (medlem)  

• Cathrine Apelseth-Aanonsen, Slekt og Data Østfold (vara)  

• Ivar Jensås, Slekt og Data Sør-Trøndelag (vara)  

  

Har du lyst til å bidra i kontrollkomiteen?   

Det er også mulig å foreslå seg selv som medlem i Slekt og Datas kontrollkomité. Slekt og Data er helt 

avhengige av dyktige tillitsvalgte for å gi medlemmene et godt tilbud.  

 

Klikk og les om kontrollkomiteen 

  

Håper å høre fra deg!  

  

Vennlig hilsen   

 



 

På vegne av valgkomiteen, 

 

Gunn Gjervoldstad  

Valgkomiteens leder  

Slekt og Data   

leder_vk@slektogdata.no 

 

  

 

 


