Nominasjonskomiteens innstilling for valg av nye styremedlemmer
til styret i HEKTA- Trosopplæring for ungdom 2020
Innstilles som:

Navn:

Styreleder
Styremedlem

Trond Klaape

Styremedlem

Baard J. Kvidaland

Styremedlem

Karoline Sveen

Styremedlem
2.Varamedlem

Amund Alstad

Om kandidatene:
Trond Klaape, 41 år
Trond har vært engasjert for HEKTA i lang tid, hovedsakelig gjennom sitt arbeid
som menighetspedagog for Den norske kirke i Gausdal. I tillegg til arbeidet i
menigheten jobber Trond som bonde på Klaape Gard. Han er fylkesleder i
Oppland Bonde- og småbrukarlag, og har mye erfaring fra styrearbeid. Trond har
et stort engasjement for ungdom og lokalt menighetsarbeid, og dette ser
nominasjonskomitéen på som svært verdifullt for HEKTA.

Baard J. Kvidaland, 28 år
Baard har studert jus og jobber i dag som jurist i mattilsynet. Baard har
bakgrunn fra Den norske kirke, og var med på leir i Håkons Hall i 2020 der han
opplevde HEKTAs arbeid som verdifullt og spennende. Selv har han vært aktiv
på leir i regi av KRIK og har derfor erfaring med andre kristne organisasjoner og
arbeid. Disse erfaringene, sammen med jus-kompetansen, gjør at vi opplever at
Baard har viktig kompetanse inn i styrearbeidet.
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Karoline Sveen, 19 år
Karoline har lang fartstid i HEKTA og har deltatt aktivt som ungdomsleder i
organisasjonen. Karoline har erfaring fra en rekke styreverv. Hun sitter i dag som
styremedlem i Elevorganisasjonen i Nordland og som Fylkesmedlem i
Elevorganisasjonen i Innlandet, tidligere har hun vært nestleder og styreleder i
Ungdomsrådet i Nord-Aurdal. Erfaringen fra HEKTA sammen med erfaringer fra
styrearbeid gjør at vi mener Karoline er en god kandidat som styremedlem.

Amund Alstad, 21 år
Amund ble med i HEKTA da han var konfirmant i 2013, og har siden hatt stort
engasjement for HEKTAs arbeid gjennom både leir og lokallag. Amund var leder
for HEKTAs lokallag i Ringsaker fra 2015 til 2017, og har hatt stort ansvar under
HEKTAs arrangementer, både som ungdomsleder og senere som hovedleder. I
tillegg har han erfaring som styremedlem fra styret i Brumunddal Turn. Amund
har studert to år på teologistudiet ved MF Vitenskapelig Høyskole. Denne
kompetansen og engasjementet han viser gjør at nominasjonskomitéen opplever
Amund som en sterk kandidat for styret.
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Nominasjonskomiteens begrunnelse:
Nominasjonskomiteen har for valget 2020 funnet beste løsning noe annerledes
enn tidligere. Årsaken til dette er at vi ikke har lykkes å finne kandidat til
styreledervervet. Nominasjonskomiteen ønsker derfor lenger tid til å finne rett
kandidat og ber valgmøtet om tid til 01. september for å fylle styreplassene.
Styret vil i mellomtiden se på interne rokkeringer for styrearbeidet. Vi har med
dette valgt å innstille syv kandidater til styrets øvrige plasser. Det vil si at to
plasser står åpne, dette er gjort for å kunne ha fleksibilitet i fordelingsnøkkelen
opp mot lik kjønnsfordeling og aldersspenn, i tillegg til å sikre bred kompetanse
og allsidighet i styret.

Nominasjonskomiteen har valgt øvrige kandidater ut fra engasjement og
nødvendig kompetanse som grunnlag for videre arbeid i HEKTA. Vi mener
kandidatene har utfyllende kvaliteter og erfaring som vil gagne
organisasjonsarbeidet. De nominerte har til sammen en lang kompetanse innen
konfirmantarbeid og menighetsarbeid innenfor Den Norske Kirke, i tillegg til
erfaring med trosopplæring i HEKTA. Videre har de nominerte kompetanse
innen økonomi, ledelse, juridiske prosesser, organisasjonsarbeid, pedagogikk og
ikke minst årelang deltagelse på HEKTA-leire. Noen nykommere er også
nominert for å ivareta et objektivt blikk på organisasjonens virksomhet.
Vi tror at representantene vil samarbeide godt med HEKTAs daglige leder og vil
verdsette organisasjonens tilknytning til Den norske Kirke. Vi har troen på at det
nye styret vil ta tak i HEKTAs utfordringer på en hensynsfull måte, jobbe
fremtidsrettet med organisasjonen, tenke nye, kreative tanker og bygge videre på
det gode arbeidet HEKTA gjør, med grunnlag i HEKTAs visjon og vedtekter.
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Oversikt over hvordan styret i sin helhet vil se ut
dersom nominasjonskomiteens innstilling vedtas.

Verv:

Navn:

Styreleder
Nestleder

Stian Roos

Styremedlem

Sol Elisabeth Larsen

Styremedlem

Mona Philips

Styremedlem

Trond Klaape

Styremedlem

Baard J. Kvidaland

Styremedlem

Karoline Sveen

Styremedlem
1.Varamedlem

Gitte Bergstuen

2.Varamedlem

Amund Alstad
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