
Alternativt forslag til styre 
 

Bakgrunn: 

Først og fremst vil vi gi uttrykk for en forståelse av at valgkomiteens arbeid med å sette sammen et 

godt sammensatt styret er en krevende oppgave, der ikke alle hensyn eller ønsker kan bli ivaretatt.  

Et demokratisk prinsipp er at man kan komme med alternative perspektiv og forslag, selv om man 

aller helst skulle sett at valgkomiteens forslag var én-til-én sammenfallende med det alle deler av 

organisasjonen tenker er nødvendig av kompetanse og profiler inn i et nytt styre. Behovet for 

fornyelse og kontinuitet skal i tillegg til enhver tid balanseres.  

Slik vi ser det er prinsippet om behov for kontinuitet og KJF-erfaring blant styrets 

sammensetning større enn det vi ser i forslag fra valgkomiteens innstilling til nytt styre. 

Festivalen er i en situasjon der, 

• Covid19 har skapt en ekstraordinær situasjon for KJF 

• KJF får ny daglig leder fra 1.1.2021 

• KJF får ny programkomite-leder 

• Endringer i administrasjonen forøvrig 

• Store deler av styrets medlemmer på valg ikke har stilt seg til disposisjon for gjenvalg, noe 

som nødvendigvis medfører utskiftninger i styret 

Dagens styreleder har stilt seg til rådighet for videre arbeid, men er ikke innstilt av valgkomiteen. 

Det er overraskende for oss. Slik vi ser det har han stått stødig i de endringer som har pågått i 2020. 

Han har adressert komplekse problemstillinger, og hele tiden hatt perspektivet på det beste for KJF 

på kort og lang sikt. Vi ønsker derfor at han gjenvelges en periode som styreleder for å sikre at ny 

daglig leder kommer på plass i sin nye rolle i en krevende tid. 

Det samme gjelder Wivi-Ann Bamrud som styremedlem. Hun har en sentral rolle med hensyn til 

nettverk i Kongsberg-samfunnet, og vil være avgjørende for at ny daglig leder opparbeider relasjoner 

på områder som ikke uten videre er enkelt på egenhånd.  

Det alternative forslag tar derfor utgangspunkt i at prinsippet om kontinuitet vektlegges 

tyngre enn behovet for fornyelse for perioden 2021 - 22.  

Ved å løfte disse to på styreplasser vil dette ha en konsekvens for foreslåtte styreleder, hvor det 

på grunn av vedtektsfestede krav til kjønnsbalanse i styresammensetning ikke er plass i styret i 

denne omgang.  

  



Med bakgrunn i dette foreslås følgende styre: 

 

Styreleder: 

Juel Rye (gjenvalg) 

 

Styret: 

Hans Marius Graasvold (ny) 

Åge Hoffart (ny) 

Wivi-Ann Bamrud (gjenvalg) 

Marit Brekke (ikke på valg) 

Anne Toril Kasin (ikke på valg) 

Johanne Nesmann (ikke på valg) 

 

Varamedlemmer: 

Anne Katrine Førli (ny) 

Even Thunes Jensen (ny)  

 

 

Dersom en eller flere av de foreslåtte kandidatene ønsker å trekke sitt kandidatur i forbindelse med 

foreslått styresammensetning, vil følgende kandidater være aktuelle for styreverv: 

 

• Roy Ingar Hansen 

• Bjørn Arne Læknes 

• Joar Bølstad 

 

 

 

 

 

 

 

Kongsberg, 6.11.2020 

 

 

Joar Bølstad,     Roy Ingar Hansen,   Bjørn Arne Læknes, 

avtroppende styremedlem  avtroppende styremedlem  avtroppende styremedlem 

 

Petter Norby,    Katrine Smemo Granlund,  Thomas Hellberg Hagen, 

gruppeleder teknisk   gruppeleder service   gruppeleder IKT 

 

Ingvild Støa Skrede,   Anders V. H. Barrow,   Lene Skov Våer, 

gruppeleder media   gruppeleder media   gruppeleder bar 

 

Bjørn Ola Opsahl    

gruppeleder KAOS 


