
Valgkomiteens innstilling på nytt sentralstyre i
Miljøagentene 2021-2023
Valgkomiteen har bestått av Heidi Lyngstad, Ane Kismul, Trond Enger og Stian Seland
(leder). I henhold til Miljøagentenes vedtekter skal valgkomiteen innstille på leder, nestleder,
fire styremedlemmer og to varamedlemmer i prioritert rekkefølge. I tillegg så skal et
styremedlem innstilles av de ansatte, og et styremedlem av Natur og ungdom og
Naturvernforbundet i fellesskap. Disse er tatt med inn i dette dokumentet for opplysningens
skyld.

På grunn av en inkurie ble det på landsmøtet i 2021 valgt et fast styremedlem for mye.
Valgkomiteen vil på bakgrunn av dette samt erfaringen at mange ønsker å bidra inn aktivt i
styrearbeidet oppfordre det nye sentralstyret til å revurdere praksisen om at varamedlemmer
ikke kalles inn fast til alle møter.

Innstilt av valgkomiteen:

Leder: Ingvild Melvær Hanssen (ny)
Ingvild er utdannet samfunnsøkonom og jobber som fagsjef i Finansdepartementet. Tidligere
har hun jobbet i Norad, Utenriksdepartementet og som daglig leder i Natur og Ungdom.

Nestleder: Øystein Solevåg (gjenvalg)
Øystein er daglig leder i Ålesundsregionens Interkommunale Miljøselskap (ÅRIM), og har
lang fartstid både som landsstyremedlem i Natur og Ungdom og i Naturvernforbundet, hvor
han har sittet i landsstyret siden 2005. Øystein har også bakgrunn som miljørådgiver i
Bergfald & co.

Styremedlem: Signe Lindbråten (gjenvalg)
Signe har tidligere jobbet i Miljøagentene, og vært leder og nestleder i Miljøagentenes styre.
Signe jobber til daglig som generalsekretær i 4H og har bakgrunn fra blant annet
Naturvernforbundet, Norges Bygdeungdomslag og Natur og Ungdom.

Styremedlem: Danat Tekie (gjenvalg)
Danat er Co-Founder & Chief External Relations i Young Sustainable Impact (YSI), en global
organisasjon som jobber for å løse bærekraftsutfordringene gjennom entreprenørskap og
innovasjon med fokus på unge. I tillegg jobber YSI med å koble unge og etablerte aktører for
å bygge bro og løse utfordringene vi står overfor. Hun har også vært med på å drive og
bygge et lederutviklingsprogram for unge som heter Future Leaders Global.



Styremedlem: Moussa Fofana (gjenvalg)
Moussa Fofana er miljøarbeider/barne- og ungdomsarbeider og jobber i Steinerskolen i Oslo
samt i en bolig for fysisk og psykisk funksjonshemmede. Han kommer fra Senegal hvor han
også eier og driver et senter for økoturisme, kulturutveksling og dyrking av økologisk mat.
Målet med senteret er også å være et læringssted for lokalbefolkningen bl.a. om
avfallshåndtering. Moussa har et stort engasjement for miljø, barn og unge, samt for å
integrere unge innvandrere i miljøsaken.

Styremedlem: Kristian Leerstang Sørensen (ny i rollen)
Kristian er pappa til to miljøagenter og voksenkontakt i Miljøagentene i Grenland. Han jobber
som helsefagarbeider ved akuttpsykiatrisk avdeling ved Sykehuset Telemark og er aktiv i
lokalpolitikken for Senterpartiet.

1. varamedlem: Emilie Olderskog (gjenvalg)
Emilie var med på å starte opp Miljøagentene lokallag på Fornebu i 2016 og har vært
voksenkontakt siden. Hun er bærekraftsjef i Mills/Agra, og har tidligere hatt samme stilling i
Nordic Choice Hotels. Hun har også vært rådgiver/partner i Pure Consulting der hun blant
annet jobbet med strategiske partnerskap mellom organisasjoner og næringsliv.

2. varamedlem: Hege Torghatten (ny i rollen)
Hege Torghatten kommer fra Askøy, og er voksenkontakt i lokallaget til Miljøagentene på
Askøy. Hege har jobbet som lokallagsagent, og har god oversikt og kjennskap til lokallagene
i Miljøagentene.

Innstilt av Naturvernforbundet og Natur og ungdom:

Styremedlem: Pernille Hansen

Innstilt av de ansatte i Miljøagentene:

Styremedlem: Kaspar Tjeldflaat Steudel


