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Valgkomiteens innstilling til styremedlemmer BJF 2019 

Styret for Bergen Jazzforum har i 2018 bestått av følgende medlemmer: 
1) Øyunn Viken   Styreleder   (på valg 2019) 
2) Ragnar Bøe   Styremedlem  (på valg 2020) 
3) Edvard Mjanger  Styremedlem  (på valg 2019) 
4) Elise Hessevik   Styremedlem  (på valg 2019) 
5) Charlotte Todnem  Styremedlem  (på valg 2019) – sluttet høst 2018 
6) Maja Marcella Kjærstad Styremedlem  (på valg 2020) 
7) Jo Grunde Gudbrands Styremedlem   (på valg 2020) 

 
Charlotte Todnem flyttet til Oslo høsten 2018 og trakk seg da ut av styret. Det har ikke vært 
supplert med nye medlemmer underveis. Øyunn Viken har gitt beskjed om at hun ønsker å gi 
seg i styret for BJF ved utløpet av denne perioden. Det må således også velges ny styreleder. 
 
Valgkomiteens vurdering: 
Valgkomiteen 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 Edvard Mjanger og Elise Hessevik, og begge har sagt seg villige til 
å stille til gjenvalg i styret. Vi har videre fått gode innspill fra styret og adm på kandidater for 
å fylle plassen etter Øyunn og Charlotte.  
 
Vi ønsker å innstille Barbro Franciska Svela (24) som nytt styremedlem. Barbro har vært 
frivillig i BJF siden høsten 2016, og vaktlagsleder fra høsten 2017. Hun har i tillegg vært 
frivillig på Nattjazz. Barbro studerer til master i religionsvitenskap ved UiB 
 
Vi ønsker videre å innstille Thomas Gårder Brendefur (f 1986) som nytt styremedlem. Thomas 
har jobbet som produsent og leder for konsertserien Avantgarde, og videre som frivillig ved 
Festspillene. Han er svært interessert i jazz og annen musikk, og arbeider i adm hos UiB. 
 
Valgkomiteens innstilling for styre BJF 2019 

1) Jo Grunde Gudbrands Styremedlem   (på valg 2020) – ikke på valg 
2) Ragnar Bøe   Styremedlem  (på valg 2020) – ikke på valg 
3) Edvard Mjanger  Styremedlem  (på valg 2021) – gjenvalg 2 år 
4) Elise Hessevik   Styremedlem  (på valg 2021) – gjenvalg 2 år 
5) Maja Marcella Kjærstad Styremedlem  (på valg 2020) – ikke på valg 
6) Thomas Brendefur  Styremedlem  (på valg 2021) – nyvalgt 2 år 
7) Barbro Svela   Styremedlem  (på valg 2021) – nyvalgt 2 år 

 
Valgkomiteens innstilling for styreleder BJF 
Valgkomiteen har lagt vekt på å finne en god styrelederkandidat blant sittende 
styremedlemmer for å ivareta god kontinuitet i styret. Basert på rådføring hos 
styremedlemmer og egne vurderinger vil vi innstille Jo Grunde Gudbrands som ny 
styreleder. Jo har sittet i styret siden 2016, han har bred erfaring fra kulturarbeid og media, 
og vi mener han har de beste forutsetninger for å gjøre en god jobb som styreleder for BJF. Jo 
har på forespørsel takket entusiastisk ja til innstillingen og er motivert for oppgaven. 
Ihht. BJF vedtekter skal styreleder velges for 2 år, så valgkomiteen foreslår derfor at Jo 
forlenger sin styreperiode til årsmøte i 2021. 
 
 
Valgkomiteen for BJF 2019 
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