
 
 

 

  

Til   

 

Kollektivt tilsluttede organisasjoner  

  

  
Vår ref:  
TO/AÅ  

  

  
Vår dato:  
17.10.2022  

 

Invitasjon fra valgkomiteen til å fremme forslag på kandidater til nytt 

styre og ny kontrollkomité for landsmøteperioden 2023 - 2027   

Landsmøte i Norsk Folkehjelp holdes helgen 25. - 27. august på Scandic Oslo Airport 

Hotel, Gardermoen. I tråd med vedtektenes § 5.3 pkt. A vil styret sende ut formell 

innkalling minimum seks måneder før landsmøtet.  

  

Valgkomiteen ønsker forslag på kandidater til alle vervene som skal fylles ved 

landsmøtets valg av nytt styre og ny kontrollkomité. Alle kandidater som ønskes 

med i valgkomiteens vurdering må fremmes. Det skal velges etter nye vedtekter 

og valgkomiteen vil søke å legge frem en helhetlig, representativ sammensetning av 

både sentralstyret og kontrollkomiteen." 

 

Norsk Folkehjelp er en stor og sammensatt organisasjon med en unik bredde på våre 

mange og høyst ulike arbeidsfelt. Styrets medlemmer er pålagt et stort ansvar, jfr. 

aksjelovens § 6–12 om styrets ansvar. Styret må settes sammen på en slik måte at 

styremedlemmene samlet sett må ha nødvendig kompetanse både innen økonomi                  

og for våre nasjonale og internasjonale programområder.   

  

Pr. i dag har Norsk Folkehjelp rundt 195 ansatte ved hovedkontoret og de 4 

regionskontorene i Norge. Globalt arbeider Norsk Folkehjelp i over 30 land.  

  

Styret har overordnet ansvar for Norsk Folkehjelps totale økonomi, vedtar årlig 

budsjett og kontrollerer hvordan inntektene forvaltes. I 2021 var våre samlede 

inntekter 1096 millioner norske kroner. Ca. 985 millioner gikk til vårt internasjonale 

arbeid, langsiktig utviklingsarbeid og rydding av landminer og klasevåpen. Dette er et 

volum som tilsvarer en stor norsk bedrift. Det er viktig at flere av styrets medlemmer 

har økonomisk forståelse/kompetanse.   

  

Videre vedtar styret politiske og strategiske valg for Norsk Folkehjelps nasjonale og 

internasjonale arbeid. Styret skal påse at administrasjonen følger opp de vedtak som 

er fattet. Å sitte i dette styret krever både en god organisasjonsforståelse, interesse 

for bredden i norsk frivillig arbeid samt kunnskap om internasjonale forhold.   

 

Styreleder og de to nestlederne utgjør styrets arbeidsutvalg, som har løpende 

kontakt med administrasjonen. Styret møtes minst fire ganger i året. 

 

  

  
Side  1 / 2   

Norsk Folkehjelp   
PB - 8844  Youngstorget   
N - 0028  OSLO   
Besøksadresse   
Storgt. 33 A   

Telefon   
+47 22  03 77  00   
Telefaks   
+47 22  20 08  70   

Webside   
www.folkehjelp.no   
E - post   
Norsk.folkehjelp@npaid.org   

Bankgiro   
1503 18 47793   
Givertelefon   
82043088   



 
 

 

Innspill til valgkomiteen   

 

  

Ifølge vedtektenes § 6.1c skal styret i Norsk Folkehjelp i ha tre representanter 

fra de kollektivt tilsluttede organisasjonene, hver med to personlige 

varamedlemmer.  

 

Valgkomiteen ber om forslag fra dere på kandidater til de ovennevnte vervene samt 

forslag på kandidater til kontrollkomiteen. Fristen er 15. desember 2022. Vi ber om at 

forslagene begrunnes skriftlig. Vi gjør oppmerksom på at valgkomiteen vil vurdere 

kjønnsbalansen og representativitet i sin innstilling til nytt styre. Innstillingen vil være 

klar en måned før landsmøtet. 

 

 

Valgkomiteen ber om innspill innen 15. desember 2022.  

 

 

Forslag sendes valgkomiteens leder Terje Olav Olsson terje.olsson@lo.no  

med kopi til valgkomiteen i Norsk Folkehjelp sin epost: 

valgkomite2023@npaid.org 

  

 

Oslo / Bergen, 17. oktober 2022  

  

Med vennlig hilsen   
  
  

Terje Olav Olsson   Anne Åsheim 

leder i valgkomiteen       sekretær for valgkomiteen  

mailto:terje.olsson@lo.no

