
 
 
  
  

Valgkomiteens innstilling til styremedlemmer BJF 2017 

Styret for Bergen Jazzforum har i 2016 bestått av følgende medlemmer: 
 

1) Øyunn Viken Styreleder (på valg 2017) 
2) Emelinn Bråtane Styremedlem (på valg 2018) 
3) Edvard Mjanger Styremedlem (på valg 2017) 
4) Ingvard Mjelde Olsen Styremedlem (på valg 2017) 
5) Charlotte Todnem Styremedlem (på valg 2017) 
6) Maja Marcella Kjærstad Styremedlem (på valg 2018) 
7) Jo Grunde Gudbrands Styremedlem (på valg 2018) 

 
Charlotte Todnem har hatt permisjon i siste periode grunnet opphold i USA. Styret har valgt å 
ikke sette inn vikar for henne i denne perioden. Emelinn Bråtane har også hatt permisjon i 
store deler av siste periode, og Ragnar Bøe har fungert som vikar i hennes plass. 
 
Valgkomiteens vurdering: 
Valgkomiteen har vært i kontakt med daglig leder BJF og flere sittende styremedlemmer for 
vurdering av styrets sammensetning og arbeid i perioden. Vi har fått en forståelse for at styret 
har fungert godt i perioden, og at sammensetning av alder, erfaring og kompetanse utfyller 
hverandre fint i arbeidet.  
 
Valgkomiteen har kontaktet alle sittende styremedlemmer som er på valg for å høre om disse 
kan tenke seg gjenvalg. Vi har fått både positivt og entusiastisk tilbakemelding fra samtlige, og 
ønsker derfor å fremme styremedlemmene til gjenvalg for ny periode. 
 
Vi har i tillegg kontaktet Emelinn Bråtane for å høre om hun ønsker å opprettholde sin 
permisjon, selv om hennes plass ikke er på valg. Hun frafaller sin styreplass, og valgkomiteen 
ønsker derfor å innstille Ragnar Bøe til fast styreplass for resterende periode på 1 år. 
 
Ut i fra dette fremsetter valgkomiteen følgende innstilling til styre for BJF 2017: 
 

1) Øyunn Viken Styreleder (på valg 2019) – gjenvalg 
2) Ragnar Bøe Styremedlem (på valg 2018) – nyvalgt, 1 år 
3) Edvard Mjanger Styremedlem (på valg 2019) – gjenvalg  
4) Ingvard Mjelde Olsen Styremedlem (på valg 2019) – gjenvalg 
5) Charlotte Todnem Styremedlem (på valg 2019) – gjenvalg 
6) Maja Marcella Kjærstad Styremedlem (på valg 2018) 
7) Jo Grunde Gudbrands Styremedlem (på valg 2018) 

 
Styreledervervet er også på valg i 2017. Valgkomiteen innstiller Øyunn Viken til fortsatt ny 
styreleder for perioden 2017-19. 
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