
 
Sak 6  
Val Innstilling til fylkesstyre for Vestland SV 

Leiar, Hege Lothe, Gloppen 
Politisk nestleiar, Gina Barstad, Bergen 
Organisatorisk nestleiar, Akthar Chaudhry, Stord 
Økonomiansvarleg Audun Syltevik, Bergen 

Distriktspolitisk Gaute Losnegård, Askvoll 
Folkevalgt ansvarleg Torunn Olsnes, Bergen 
Faglig politisk Hege Bjørnør, Bjørnafjorden 
Kvinnepolitisk Vibeke Johnsen, Sogndal 
Miljøpolitisk Ingrid Rekkavik, Bergen 
Styremedlem Åsmund Bertelsen, Sunnfjord 
Styremedlem Geir Madsen, Kvam 
Styremedlem Hilde Marie Boberg Andresen, Bergen 

Innstilling til Landsstyrerepresentant Hordaland 
LS representant Gina Barstad, Bergen 
vara 1 Torunn Olsnes, Bergen 
vara 2 Hege Bjørnør, Bjørnafjorden 
vara 3 Akthar Chaudry, Stord 

Innstilling til Landsstyrerepresentant Sogn og Fjordane 
LS representant Hege Lothe, Gloppen 
vara 1 Vibeke Johnsen, Sogndal 
vara 2 Åsmund Bertelsen, Sunnfjord 
vara 3 Gaute Losnegård, Askvoll 

Enstemmig innstilling 
Leder deltok ikke i behandlingen av innstilling til økonomiansvarlig. 

Steinar Nørstebø, Leder valgkomiteen Vestland SV 
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Om kandidatene: 

Hege Lothe (46) er kommunestyrerepresentant i Gloppen for SV og er i dag di-
rektevald landsstyrerepresentant. Ho er tidlegare fylkesleiar i Sogn og Fjordane SV. 
Ho bur på Sandane og er tilsett som informasjons- og organisasjonskonsulent i 
Noregs Mållag.  

Gina Barstad. Småbarnsmor på Møhlenpris i Bergen med hjerte for rettferdighet og 
kvinnekamp. Tidligere stortingsrepresentant, avtroppende leder for Hordaland SV, 
tidligere leder i Bergen SV.  
 
Akhtar Chaudhry (57) født og oppvokst i Pakistan, men har bodd i Norge siden 
1982. Han er tidligere Stortingsrepresentant og justispolitisk talsperson for SV. Han 
har erfaring fra lokalpolitikken i Oslo hvor han var, blant annet, bystyrerepresen-
tant i tre perioder. Han jobber i dag som seniorrådgiver i Integrerings- og Mangfold-
sdirektoratet og bor på Stord. Han er særskilt opptatt av justispolitikk, utenrikspo-
litikk og integrerings- og inkluderingspolitikk. 

Audun Syltevik (f. 1993) har vært økonomiansvarlig i Hordaland SV i de to foregå-
ende periodene, tidligere vært aktiv i Sosialistisk Ungdom som fylkessekretær i 
Hordaland og regional landsstyrerepresentant for Rogaland, Hordaland, og Sogn og 
Fjordane. Audun studerer til daglig filosofi ved Universitetet i Bergen.  

Gaute Losnegård er fødd i 1970, gift og tre barn, busett i Holmedal i Askvoll kom-
mune. Historikar og forfattar, har skrive ca. 20 bøker, bl. a. om ei rekkje ulike lo-
kalsamfunn både i Hordaland og Sogn og Fjordane: Jondal, Askvoll, Flora, Røldal og 
Fjell. Held også på med å skrive historia til Sogn og Fjordane SV. Aktiv i SV sidan 
2010, i fylkesstyret frå 2011, repr. i Askvoll kommunestyre og leiar for kultur- og 
oppvekstkomiteen sidan 2015. Allsidig politisk interessert, har arbeidd særleg med 
utdannings-, distrikts-, transport- og kulturpolitiske saker. 

Torunn Olsnes (38) har vore medlem i SV sidan 2001, og har hatt tillitsverv i lokal-
lag og fylkeslag i over ti år. Ho er no kommunalpolitisk leiar i Hordaland SV og vara 
i fylkestingsgruppa i Hordaland, der ho har møtt som vara i Opplærings- og helseut-
valet og i Klagenemnda. Torunn har lang erfaring med organisasjonsbygging, og har 
dei siste åra jobba med kommunesammenslåinger og listestilling som listeansvarlig 
for Hordaland SV. Politisk har ho jobba med universitets- og forskingspolitikk, dis-
triktspolitikk, feminisme og familiepolitikk og transportpolitikk.  

Hege Bjørnør (48), har noen vekttall i historie har fagbrev som hjelpepleier og 
jobber på Luranetunet bu og omsorgssenter. Født og oppvokst på Nesodden. Bodd 
de siste 15 årene på Os. Medlem i SV siden 2012. Nestleder i Os SV 2014-2015. Le-
der fra 2015, nå leder i Bjørnafjorden SV. Sittet i fylkesstyret til Hordaland SV som 
fagligleder fra 2015. 
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Vibeke Johnsen (52 år) bur i Sogndal og jobbar i NAV. Er lokalpolitikar og har vore 
leiar i Sogn og Fjordane dei siste fem åra. Jobbar for rettferd, feminisme, fred og 
miljø. 

Ingrid Rekkavik (27) er arkeolog, og jobber som kulturminnekonsulent. De siste par 
årene har hun vært miljøpolitisk leder i Hordaland SV. Hun er opptatt av at man må 
ha et langsiktig perspektiv på hvordan vi forvalter verden rundt oss, enten det er 
snakk om urørt natur eller valg av infrastruktur i byer eller tettsteder. Vi må også 
bli flinkere til å tenke helhetlig på bærekraft, sosiale løsninger og arbeidet for å 
oppnå gode liv for alle er minst like viktig som grønn bærekraft.  

Åsmund Berthelsen fødd (1952) og vaks opp vest i Telemark, har budd i Sogn og 
Fjordane sidan 1981. Gift, to born og fire barnebarn. Utdanning: Natur- og miljø-
fag, journalistikk, pedagogikk og utdanningsleiing. Arbeider no som utviklingsrett-
leiar for barnehage og skule. Arbeidserfaring: Journalist, redaktør, forlag, skogsar-
beidar, kulturarbeidar, barnevernsarbeidar, lærar og litt til. Politisk erfaring: Leiar i 
Senterungdommen (1974 -78),  Naustdal kommunestyre/formannskap for SV, leiar 
og sekretær i Sogn og Fjordane SV, aktivist i EF-kampen i 1972 og EU-kampen i 
1994. 

Geir Madsen Oppvaksen på karmøy, busett i Norheimsund, gift og har to felles born 
i tjuveåra. Utdanna som trebåtbyggjar og skipsingeniør.  
Politisk erfaring som lokallagsleiar i Kvam SV og 1. vara til heradsstyret, medlem i 
fylkesstyret til Hordaland SV. Organisatorisk erfaring frå styrearbeid i frivillige or-
ganisasjonar. Jobber som seniorkonsulent på Hardanger Fartøyvernsenter der eg har 
vore med å bygge opp denne kulturverksemda dei siste 30 åra.  Det inneber at eg 
er oppteken av kultur og kulturminnevern. Eg ynskjer å skape trygge levedyktige 
lokalsamfunn / bydelar  som "landsbyar" med gode fellesløysingar og nærleik til te-
nester. Næringsutvikling og samferdsle er tema som engasjerer meg. Natur- og 
miljøvern sit i ryggmargen min. 

Hei jeg heter Hilde (Boberg Andresen)! Jeg elsker aktivisme, veganske ting og å 
planlegge patriarkatets fall. Er instruktør i feministisk selvforsvar, har vært leder i 
Hordaland SU, sitter i bystyret i Bergen og har blitt kåret til Bergens tøffeste jente. 
Er 24 år og studerer tegnspråk og tolking. 
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