Til årsmøtet for Oslo musikkråd 26. april 2022
Valgkomiteens innstilling – revidert versjon
På grunn av en inkurie ønsker valgkomiteen å endre sin innstilling fra tidligere versjon.
Valgkomiteen har bestått av Thor Olav Fjellhøi fra Norges Musikkorps Forbund Øst og
Jemima Garcia-Godos fra UNOF Oslo. Kjell Erik Eide satt opprinnelig i valgkomiteen, men
trakk seg da han ble nominert som kandidat til styret.
Arbeidsmetode:
Valgkomiteen har hatt ett fysisk møte og 3 digitale møter. I tillegg kommer samtaler via
telefon og epost. Komiteen har gjennomført videomøte med styreleder og daglig leder i
Oslo musikkråd. Komiteen har vært i kontakt med alle sittende styremedlemmer hver for
seg via epost, SMS eller telefon.
Styret har i perioden 2020 – 2022 bestått av:
Styreleder
Øystein Bø
Nestleder
Gudrun Goffeng
Styremedlem
Andreas Fætten
Styremedlem
Bodil Reinhardsen
Styremedlem
Gro Siri Ognøy
Styremedlem
Magnus Tveten
Varamedlem
Christine Wilhelmsen

Komiteens mandat:
I henhold til gjeldende vedtekter skal valgkomiteens innstilling inneholde forslag til
følgende verv som skal vedtas av årsmøtet:
7.1. Leder - velges særskilt for to år
7.2. Fem styremedlemmer - velges for to år
7.3. To varamedlemmer til styret - velges for to år
Valgkomiteen mener at de foreslåtte kandidatene til nytt styre hver for seg innehar ulik
kompetanse og variert erfaring fra ulike deler av musikklivet. Samlet sett vil dette styret
ha gode forutsetninger for å lede Oslo musikkråd gjennom kommende periode i henhold til
årsmøtets vedtak, handlingsprogram og budsjett. Kjønnsbalansen er ivaretatt i hovedstyret
med 3 kvinner og 3 menn.

Valgkomiteens forslag til styrekandidater for perioden 2022 – 2024:
Styreleder:
Kjell Erik Eide

Øst-Norsk Jazzsenter

Styremedlemmer:
Gudrun Goffeng
Sigrun Bock
Bodil Reinhardsen
Milad Gholami
Magnus Tveten

Utøvende sanger
NMF Øst
Tidl. UNOF Oslo
JM Norway
Stovner Rockefabrukk

Varamedlemmer:
Christine Wilhelmsen
Cecilie Norenberg

Norsk forening for musikkterapi
Nasol-orkester, tidl. NOSUS

Omtale og CV for kandidatene blir utarbeidet og presenteres på årsmøtet 26. april.

Oslo 11.04.22
Sign.
Thor Olav Fjellhøi

Sign
Jemima García-Godos

