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Innstilling fra valgkomiteen – landsmøtet til LMSO 28. mai 2022
Valgkomiteen består av av Hanne Line Wærness og May Bente Hagen.
I henhold til vedtektene til LMSO skal det velges én styreleder og fem styremedlemmer på
landsmøtet. Følgende personer innstilles av valgkomiteen:

Styreleder
Bjarne Hansen (46), psykologspesialist og professor ved UiB og Haukeland Universitetssykehus.
Lang erfaring med å arbeide med mennesker i sårbare livssituasjoner. Opptatt av hvordan systemer
fungerer, for at pasienten/brukeren skal få et optimalt tjenestetilbud. Ønsker å være med i styret til
LMSO for å få til endringer i systemer og organisasjoner. Engasjert, samlende, kreativ.
●
●
●

Leder, Klinikk for 4-dagers behandling, Haukeland universitetssjukehus
Professor, Senter for krisepsykologi, UiB
Co-Director, Bergen Center for Brain Plasticity (BCBP)

Bjarne Hansen stiller seg til disposisjon som leder for styret i LMSO for møteperioden 2022-24.
Valgkomiteen har innhentet referanser og hatt oppfølgingsintervju med kandidaten. Valgkomiteen
innstiller Bjarne Hansen som styreleder.

Styremedlemmer
Navn – omtale
Torun Melhus Vedal (65 år)
Omtales ikke nærmere, ble presentert ved valg sist landsmøte.
Elsa Helen Kaltvedt (69 år)
Omtales ikke nærmere, ble presentert ved valg sist landsmøte.

Gjenvalg, nestleder
Gjenvalg, styremedlem

Line Amelia Drage (28 år)
Ny – styremedlem
● Barnevernspedagog med videreutdanning i forebygging og håndtering av
utfordrende atferd.
● Erfaring fra tjenester til personer med utviklingshemming, og arbeider
for å få inn et traumebevisst perspektiv i tjenestene.
● Ønsker å være med i LMSO for å kunne jobbe med forebygging av
seksuelle overgrep særskilt mot personer med nedsatt funksjonsevne,
herunder spesielt barn og eldre.
● Har et stort engasjement for å forebygge og hjelpe de som har vært
utsatt for overgrep.
● Fleksibel, engasjert, «på faget».
Tine Brager Hynne (55 år)
● Tegnspråktolk, psykoterapeut.
● Arbeider som rådgiver i en stiftelse, og har blant annet utarbeidet
prosedyre ved seksuelle overgrep i BUFDIR.
● Arbeider terapeutisk med personer som har vært utsatt for overgrep.
● Ønsker å være med i styret i LMSO for å bidra til åpenhet, informasjon,
og fjerne tabuer rundt seksuelle overgrep.
● Strukturert, fremoverlent, målrettet.

Ny – styremedlem
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Grete Tengsareid Søvik (47 år)
● Utdannet teolog, phd i praktisk teologi.
● Arbeider som veileder i NAV med arbeidsavklaring og uføretrygd for
unge voksne. Har god forståelse av offentlig forvaltning og
kvalitetssikring.
● Har organisasjons- og styreerfaring.
● Har erfaring i å forholde seg til mennesker som har vært utsatt.
● Opptatt av at større internkontroll i kristne organisasjoner kan bidra til å
forebygge seksuelle overgrep, og ønsker å bidra med dette inn i LMSO.
● Grundig, inkluderende, kreativ.

Ny – styremedlem

Tone Kronlund (56 år)
● Utdannet barnevernspedagog, COS-P sertifisert, masterstudent.
● Avdelingsleder på institusjon i barne- og familieetaten. Arbeider til
daglig med barn med traumeuttrykk.
● Har skrevet om hvordan man kan møte overgriper med respekt, uten å
anerkjenne handlingene.
● Vil gjerne bidra med et tydelig barne- og familieperspektiv inn i LMSO,
og at det må snakkes om overgrep.
● Tydelig, respektfull, uredd.

Ny – varamedlem

Wasi Raza Naqvi (26 år)
● Barnevernspedagog og masterstudent (helsevitenskap).
● Har erfaring fra videregående skole, og som fengselsbetjent.
● Jobber i dag som rådgiver i oppfølgingstjenesten.
● Er opptatt av å øke kunnskap om konsekvenser av overgrep.
● Har interkulturell erfaring, og kan bidra inn i styret i styret i LMSO med å
bygge bro mellom kultur fra Norge og Midt-Østen.
● Kan bidra med et faglig og interkulturelt perspektiv.
● Lojal, lagspiller, vennlig.

Ny – varamedlem

Følgende personer innstilles ikke:
Navn – omtale
Julian Slettaøien (21 år)
Sosionomstudent (ferdig 2022).
Har et stort engasjement for flere tematikker inne eget fagfelt, blant annet
seksuelle overgrep og traumesensitiv omsorg.

Innstilles ikke

Robert Lystad (31 år)
Elektriker.
Har interesse for tematikken overgrep gjennom bekjente i egen omgangskrets.
Ønsker å bidra med direkte hjelp til de som er utsatt.

Innstilles ikke

Anush Khada (31 år)
Kommunikasjonsrådgiver. Utdannet journalist og masterutdannet innen globale
utviklingsstudier. Er opptatt av samarbeid mellom LMSO og et likestillingssenter.

Innstilles ikke

