
Valgkomiteens innstilling 
 

Valgkomiteen i NILUS har bestått av: 

 Frank Martin Ingelæ – leder, ordfører Tana kommune. Valgt for 2 år.  

 Hans Vintervold – ordfører Røros kommune. Valgt for 1 år.  

 Gudrun Ellingsen – fagleder Rogaland Fylkeskommune. Valgt for 1 år.  

Hans Vintervold har fungert som valgkomiteens leder dette året. 

May Tove Dalbakk fra styret har fulgt prosessen og bistått valgkomiteen i arbeidet.  

 

Valgkomiteen har jobbet frem sin innstilling gjennom telefonmøter og e-postutveksling våren 2016. 

 

I sitt arbeid har valgkomiteen 

 Avklart om sittende styre tar gjenvalg. Disse har bedt om å få trekke seg fra sitt verv: 

Johnny Finstad – (Vestvågøy)  

  

Valgkomiteen vil foreslå Nils Kristen Sandtrøen (varaordfører Tynset) som nytt styremedlem. 

Nils Kristen Sandtrøen er en norsk politiker for Ap og varaordfører på Tynset fra 2015. 

Sandtrøen tok initiativ for å opprette lokallag for studenter i AUF i Trondheim i 2011, og var deretter 

lokallagsleder. 

Han deltok på sommerleiren på Utøya i 2011, og overlevde etter å ha svømt fra øya.  

Han har vært representant i AUFs landsstyre. Sandtrøen har blant annet jobbet for satsting på 

yrkesfag og flere lærlingeplasser. 

I kommunevalget i 2015 var han ungdomskandidat for Arbeiderpartiet på Tynset. Sandtrøen ble den 

kandidaten på Tynset som flest skrev navnet på av alle som stilte til valget blant alle partiene. 

Sandtrøen har jobbet som journalist for Aftenposten og Arbeidets Rett, gjeter og politisk rådgiver for 

Arbeiderpartiets stortingsgruppe.  

 

 

 

 

 

 

 



Valgkomiteens enstemmige forslag til styre: 

Lise Selnes – ordfører Nord-Odal, styreleder, gjenvalg for 1 år 

Nils Kristen Sandtrøen –varaordfører i Tynset, styremedlem, valgt for 2 år 

Anne Sofie Nielsen- Vadsø studiesenter. Styremedlem valgt for 1 år 

Vegard Herlyng- Høgskolesenteret i Kongsvinger. Styremedlem valgt for 2 år (gjenvalg) 

May Tove Dalbakk- Tynset studie- og høgskolesenter. Styremedlem valgt for 2 år(gjenvalg) 

Wibeche Pettersen- Lofoten Studie- og høgskolesenter. Styremedlem valgt for 1 år 

   

Valgkomite: 

Bjørn Salvesen - varaordfører Røros kommune. Leder- valgt for 2 år. 

Frank Martin Ingelæ- ordfører Tana kommune-  Valgt for 1 år 

 Forslag siste medlem valgkomite vil bli ettersendt. 

 

Røros 10.06.16 

 

Hans Vintervold                                  Gudrun Ellingsen  Frank Martin Ingelæ 

 

 


