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Sak 9. Valg 

Sak	  9.	  1	  Valgkomitéens	  innstilling	  til	  nytt	  fylkesstyre	  i	  Oslo	  SV	  

Arbeidet i valgkomiteen 

Valgkomiteen har bestått av Hanne Eldby (leder), Andrea T. Strømskag, , Frederick A. Reiersen, 
Lovise Ribe, Malin Jacob, Tore Ludt og Celia Vilde Têtu Lima/Luka Dyrnes. 

Komiteen ble nedsatt i representantskapsmøte 25. November og har hatt 6 møter fra 21.1 til 11.2. 
Celia Lima ble oppnevnt av SU, og da det ble klart at hun ville få problemer med noen av 
møtetidspunktene, så ble Luka Dyrnes supplert inn som vara.  

Valgkomiteen valgte å intervjue samtlige medlemmer i fylkesstyret som sto på valg. Av disse 
opplyste leder og en av nestlederne at de ikke ønsket gjenvalg. Det samme gjaldt to av 
styremedlemmene, en som var ferdig med perioden og en som søkte avløsning midt i perioden 
grunnet samlet arbeidsbelastning..  

Lokallagene fikk en frist til utgangen av januar til å melde fra om kandidater de mente kunne 
gjøre en god jobb, og det kom inn mange gode forslag både fra lag og enkeltpersoner. I tillegg fikk 
komiteen inn forslag under intervjuene med styremedlemmene som var inne til intervju. Mot 
slutten av prosessen tok komiteen kontakt med noen kandidater for å sikre at det var 
tilstrekkelig antall navn til å kunne vurdere ulike sammensetninger. Heldigvis ønsket tre av de 
som var aktuelle for gjenvalg å fortsette, noe som gjør at valgkomiteen mener vi har funnet en fin 
balanse mellom kontinuitet og nye ansikter. 

Innstilling 

Valgkomiteen har lagt fram et forslag på leder, to nestledere og fem styremedlemmer. Fire av de 
foreslåtte er menn og fire kvinner. 

Leder: 

Benjamin Endré Larsen (32); Stipendiat i farmasi, og jobber på apotek. Tidligere leder av 
Fredsinitiativet og har hatt ulike verv i Norsk Studentunion, Fellesutvalget for Palestina, Attac 
og NTL-UiO. Han har ledet flere interne utvalg i Oslo SV, blant annet som leder for Faglig 
utvalg. Han har også ledet Østensjø SV i en periode, og har sittet som styremedlem i fire år i Oslo 
SV.  

Nestleder: 

Mari Lund Arnem (29); Er lærer, og har sin politiske bakgrunn fra SU. Hun har vært leder i 
Sagene SV og sittet en periode i bydelsutvalget der. Hun er spesielt opptatt av feministisk 
politikk, og har vært medlem i kvinnepolitisk utvalg nasjonalt, og vært kvinnepolitisk kontakt i 
Oslo SV. Hun har også møtt som stortingsrepresentant for SV. Dette vil bli hennes andre periode 
som nestleder i Oslo SV. 

Nestleder: 

Hanne Lyssand (52); Til daglig jobber hun som systemtekniker/databaseadministrator. Hun har 
sin bakgrunn fra SU, og er mangeårig BU-politiker i Nordre Aker med lang erfaring fra 
forskjellige verv i SV og i andre organisasjoner. Hun er spesielt opptatt av miljøpolitikk, 
sosialpolitikk og minoritetspolitikk. Hun har vært medlem i Utenom SV er det friluftsliv, sykkel 
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og ballsport som gjelder. Hanne har vært medlem i fylkesstyret siden 2009, og de siste to årene 
også i AU.  

Kay Asbjørn Schjørlien (32); Vokste opp på et asylmottak på Fredensborg og på Tøyen i Oslo. 
Han jobber som rådgiver i internasjonal avdeling i Naturvernforbundet der han er landansvarlig 
for Kasakhstan, Ukraina, Moldova og Hviterussland. Den politiske bakgrunnen er fra SU og NU, 
der han var leder i Oppland NU. Han har sittet i styret i Grünerløkka SV i flere år og en periode i 
styret i Gamle Oslo SV. Han stiller til valg for SV til bydelsutvalget.  

Susana Escobar (42); Sitter i lokallagsstyret i Østensjø, der hun for tiden er kasserer. Hun er 
oppvokst i Spania og utdannet revisor. Hun jobber i Skatteetaten, og har mange års erfaring fra 
næringslivet. Susana er spesielt opptatt av fordelingspolitikk og kommuneøkonomi.  

Carl Morten Amundsen (54); Arbeider som sjefsdramaturg for Det Norske Teatret, er en 
politisk allrounder, men naturlig nok også opptatt av kulturpolitikk. Carl Morten har vært 
engasjert i studentpolitikk, og har vært SV-medlem siden 1980-tallet. Han representerte i en 
periode SV i kommunestyret i Molde.    

Susana Mercedes Kværndal (40); Arbeider med asylsaker i Utlendingsdirektoratet, der hun 
blant annet sitter i styret i NTL. Hun har studert områdestudier om Latin-Amerika. Susana er 
aktiv i Alna SV og sitter i lokallagsstyret. Miljø-, eldrepolitikk, internasjonal politikk og 
solidaritetsarbeid og ikke minst kvinnesak opptar henne sterkt. Blant annet har hun tatt 
initiativ til å lage kvinnegruppe i Alna SV, der de arbeider for å engasjere kvinner med 
minoritetsbakgrunn.   

Einar Braathen (57); Er til daglig forsker på NIBR, og jobber der med by- og internasjonale 
studier. Han kommer fra Bergen, og har sin bakgrunn fra SU, studentpolitikk og 
solidaritetsarbeid. Han har vært nestleder i Attac Norge og styremedlem i Frogner SV, og er 
engasjert i miljø- og klimapolitikk. Gjennom sin lange fartstid har han deltatt i ulike 
arbeidsgrupper, blant annet om kommunepolitikk, byplanlegging og deltakende budsjettering. 

 
Verv Navn Bydel År inn 

i FS 
Valgt 
for 

Alder 

Leder Benjamin Endré Larsen St. Hanshaugen 2011 2 år 32 
Nestleder Mari Lund Arnem Sagene 2013 1 år 29 
Nestleder Hanne Lyssand Nordre Aker 2009 2 år 52 
Styremedlem Kay Asbjørn Schjørlien Gamle Oslo 2015 1 år 32 
Styremedlem Susana Escobar Gamle Oslo 2015 2 år 42 
Styremedlem Carl Morten Amundsen Grünerløkka 2015 2 år 54 
Styremedlem Susana Mercedes Kværndal Alna 2015 1 år 40 
Styremedlem Einar Braathen Frogner 2015 2 år 56 
Styremedlemmer som ikke er på valg: 
Styremedlem Oliva Corso Salles Frogner 2014 +1 år 29 
Styremedlem Theo Koritzisky Nordstrand 2014 +1 år 73 
Styremedlem Tirill Sjøvoll Grünerløkka 2014 +1 år 27 
Styremedlem  Velges av Oslo SU    

Fjorårets årsmøte ble bedt av valgkomiteen om å merke seg at det var svært mange som skulle 
avløses eller ta gjenvalg i år. I vår innstilling har vi foreslått at tre av kandidatene velges for ett 
år, for å få en bedre balanse, slik at halvparten av medlemmene er på valg hvert år. De av 
kandidatene som er satt opp med ett år, har gitt uttrykk for at dette passer dem godt.  
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Sak	  9.2	  Valgkomiéens	  innstilling	  til	  Oslo	  SV	  Landsstyrerepresentasjon	  
 
Verv Navn 

Landsstyrerepresentant Benjamin Endré Larsen 

1. vara Marianne Borgen 

2. vara Kay Asbjørn Schjørlien 

3. vara Mari Lund Arnem 

 

Har du spørsmål til innstillingen, kan du ta kontakt med valgkomiteens leder på 
heldby@hotmail.com / 99624553. 

 
 


