
 

Innstilling til Amnesty i Norges styre 2018-2020 fra valgkomitéen 

 

 

Innstillingen til Amnesty i Norges styre 2018-2020 fra valgkomitéen: 

• Kjetil Haanes, leder 

• Thea Schjødt, nestleder 

• Eva Hildrum, styremedlem 

• Kjell Johnsen, styremedlem 

• Siri Gloppen, styremedlem 

• Tonje Hellevig, styremedlem 

• Tor-Hugne Olsen, styremedlem 

• Tor Kåpvik, styremedlem 

• Thomas Øvestad, 1. vara 

• Selma Ahmetagic, 2. vara 

• Viktor Matre, 3. vara 

• Grethe Kristine Olsen, 4. vara 

 

Presentasjon av styrekandidatene (vil bli lagt ut fortløpende): 

Navn: Kjetil Haanes  

Fødselsdato: 3. februar 1957 

Telefon: +47 902 01 234 

E-post: kjetil.haanes@gmail.com 

Hjemsted: Gjerdsvika 

Utdanning: Adjunkt 

Stilling: Redaktør 

Innstilt som: Styreleder 

1. Relevant erfaring fra arbeid: 

Frå eg slutta som fiskar, sauebonde og verftsarbeidar som 25-åring, har eg 

arbeidd med media- og organisasjonsarbeid, ispedd litt undervisningsarbeid, spesielt knytt til 

flyktningar og innvandrarar. Som journalist har eg jobba både nasjonalt og internasjonalt, og er no ein 

av gründarane og eigarane av Bakkar og Berg Media AS, som driv den regionale 

næringslivsnettstaden www.nett.no. 

 

Eg har vore konserntillitsvald i salige Orkla Media og Edda Media, nestleiar i Norsk Journalistlag og 

leia eller vore medaktør i ei rekkje prosjekt i regi av ulike organisasjonar, inkludert leiar av Israeli 

Palestinian Dialogue Forum (International Press Institute) og bygging av organisasjonar og trening av 

journalistar i Midt-Austen og Aust-Europa i sikkerheit, journalistisk kvalitet og presseetikk (International 

Union of Journalists, Helsingforskomiteen, Unesco etc). 

 

2. Relevant erfaring fra tillitsverv og aktivisme: 

Eg har vore medlem i Den norske Unesco-kommisjonen, og jobba i Unesco-systemet spesielt med 

medieutvikling, journalistsikkerheit og pressefrirom. Eg starta opp og leia den norske ekspertgruppa 

for presse- og ytringsfridom, og har starta opp og drive humanitære prosjekt i land som Polen, 

Moldova og Kosovo. 

Eg har også påtatt meg enkeltoppdrag for grupper/organisasjonar for å hjelpe menneske i akutte 

krisesituasjonar, og så langt gjennomført oppdraga på ein bra måte. 

Heile mitt vaksne liv har eg elles vore involvert i idrettsarbeid, mest som fotballtrenar. 

http://www.nett.no/


 

 

3. Annen erfaring og kunnskap som kan være relevant for styrevervet (se valgkomiteens 

behovsanalyse vedlagt innkallingen til landsmøtet – ta eventuelt kontakt for å få den tilsendt): 

Eg har relativt brei erfaring som styremedlem og styreleiar, både frå ideelle organisasjonar og frå 

næringslivet. Blant anna har eg vore styremedlem i Orkla ASA og vore styreleiar i Norsk 

Presseforbund.  

Dermed har eg også god erfaring frå arbeid med organisasjon og økonomi, inkludert budsjett- og 

strategiarbeid, i tillegg til å ha bra kjennskap til dei menneskerettslege utfordringane.  

Eg har eit stort globalt nettverk, og er van med å delta i internasjonale fora. 

 

4. Hva vil du bidra med som styremedlem? 

Mitt mål er at Amnesty Norge skal vere største bidragsytaren målt i folketal til den internasjonale 

rørsla, i tillegg til å vere ein aktiv og godt synleg organisasjon i heile Norge. Som styremedlem vil eg 

vere bindeledd mellom medlemane og leiinga, og vere både ei kritisk vaktbikkje og ein motiverande 

inspirator for leiinga. 

Eg meiner også at min breie erfaring frå organisasjons- og styrearbeid er nyttig, og ikkje minst å kunne 

bidra til gode løysingar på kompliserte utfordringar. 

 

5. Er det saker du syns det vil være særlig viktig å arbeide med som styremedlem? 

Med dei menneskerettslege utfordringane verda står overfor, er det viktig at Amnesty er på plass med 

tyngde i så mange land som muleg, inkludert i Norge. Difor vil eg arbeide for at Amnesty i Norge skal 

styrke seg ressursmessig, ha ei endå sterkare menneskerettsstemme i tillegg til å vere synleg 

gjennom brennande aktivistar og medlemar i heile landet. 

For meg er det viktig at vi har ein struktur som legg til rette for at medlemer og aktivistar får 

mulegheiter til å involvere seg på eit nivå ein sjølv ønskjer, og at det er god informasjons- og 

kommunikasjonsflyt mellom styret og resten av rørsla. 

Eg ønskjer også at Amnesty Norge skal vere ein inspirator og medspelar for dei mange Amnesty-

seksjonane som slit, og for dei styra og styreleiarar som med fare for liv og helse tek på seg desse 

oppgåvene. 

For å oppnå desse måla er det viktig med offensive, men realistisk strategiar, å sikre at mest muleg av 

kvar krone endar opp i aktivt menneskerettsarbeid, i tillegg til å syte for at ein har ein organisasjon og 

ein struktur som er rett rigga for oppgåvene. 

For enkeltmenneske er det ofte eit spørsmål om liv eller død at vi lukkast og gjer eit godt nok arbeide. 

Dette ligg bak alt arbeide i Amnesty, også i styret, men eg meiner at vi vil lukkast best dersom vi har 

eit sterkt og kompetent styre, som har eit brennande menneskerettsleg engasjement, men som 

samstundes er profesjonelle i styrearbeidet. 

 

 

Navn: Thea Schjødt  

Fødselsdato: 29.10.1984 

Telefon: 980 37 389 

E-post: thea.schjodt@gmail.com 

Hjemsted: Oslo 

Utdanning: Master i statsvitenskap/internasjonal politikk fra Université 

Libre de Bruxelles, Belgia 

Stilling: Manager i Deloitte AS 

Innstilt som: Styrets nestleder 

  

1. Relevant erfaring fra arbeid: 

Jeg jobber som prosjektleder i Deloitte, ett av verdens største konsulentfirmaer. Hovedoppgavene 



 

mine er utredningsarbeid og organisasjonsutvikling for kunder i offentlig sektor. I tillegg har jeg en 

internasjonal og nasjonal koordinatorrolle for firmaets arbeid innenfor justissektoren. Tidligere jobbet 

jeg som seniorrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet, senest med politireformen og før det 

med internasjonalt samarbeid og politikkutvikling på migrasjonsområdet. 

Den profesjonelle erfaringen min med organisasjonsutvikling, kombinert med en utdannelse innenfor 

statsvitenskap, er nyttig å ha med seg i styrearbeidet i Amnesty, siden organisasjonen gjennomgår 

endringer både på internasjonalt og nasjonalt nivå. Som konsulent er jeg vant til å sette meg inn i 

store saksmengder på kort tid, da jeg på samme tid kan ha ulike oppdrag innenfor svært varierte 

saksområder. I prosjektlederrollen er jeg ansvarlig for styring både av økonomi og menneskelige 

ressurser innenfor prosjektet, noe som også har en overføringsverdi til styrearbeid. 

 

2. Relevant erfaring fra tillitsverv og aktivisme:  

Nestleder i Amnesty-styret fra 2016. Delegat til det internasjonale rådsmøtet (ICM) i 2017 og Global 

Assembly (GA) i 2018. Ledet arbeidet med medlemsdemokrati fra styrets side, som har munnet ut i 

forslag til endringer som skal stemmes over på landsmøtet. 

Amnesty har vært organisasjonen i mitt hjerte siden jeg meldte meg inn som ungdomsmedlem for ca. 

18 år siden. Siden den gang har jeg engasjert meg som aktivist på ulike måter, blant annet som 

styremedlem og senere leder av Amnesty Blindern og som foredragsholder og etter hvert leder av 

foredragskorpset i Amnesty region Øst. Det å få møte grupper av både skoleelever, pensjonister og 

flyktninger og snakke om og inspirere til innsats for menneskerettighetene har vært veldig givende. 

Ellers har jeg organisasjonserfaring fra ulike verv, inkl. styrearbeid, innenfor Sosialistisk Venstreparti 

og Sosialistisk Ungdom på lokalt og regionalt nivå. 

 

3. Annen erfaring og kunnskap som kan være relevant for styrevervet: 

Språkkunnskap: Fransk 

 

4. Hva vil du bidra med som styremedlem? 

Jeg ønsker å følge opp arbeidet med videreutvikling av medlemsdemokratiet i Amnesty. Medlemmene 

er grunnsteinen i Amnestys organisasjon, og det er viktig at alle medlemmer som ønsker det, skal 

kunne engasjere seg og bli lyttet til når organisasjonen vår skal ta viktige valg om veien videre. Jeg vil 

derfor fortsette å ta til orde for å bringe de internasjonale policydiskusjonene nærmere Amnestys 

medlemmer i Norge.  

 

5. Er det saker du syns det vil være særlig viktig å arbeide med som styremedlem? 

Amnesty har en utrolig viktig rolle å spille i en verden der menneskerettighetene kommer under press 

på stadig nye måter. Jeg er opptatt av at Amnesty bevarer sin styrke og troverdighet samtidig som vi 

fornyer oss. Det krever en tydelig strategi, et solid faglig arbeid og forankring internt, samt god 

kommunikasjon utad. 

 

 

 

Navn: Eva Hildrum  

Fødselsdato: 22.06.1948 

Telefon: 902 06 523 

E-post: eva.hildrum@gmail.com 

Hjemsted: Drøbak 

Utdanning: Cand. Polit. (statsvitenskap) 

Stilling: pensjonist 

Innstilt som: Styremedlem 

  

1. Relevant erfaring fra arbeid:  

Jeg har lang ledererfaring, og svært god kjennskap til norsk forvaltning og 

politiske prosesser i skjæringspunktet mellom administrasjon og politikk. Jeg har også erfaring fra ulike 

styreverv, men ikke fra frivillige organisasjoner. Jeg har bodd i USA og snakker engelsk flytende, 

dessuten noe fransk og litt spansk. 

mailto:eva.hildrum@gmail.com


 

 

2. Relevant erfaring fra tillitsverv og aktivisme: 

Jeg har ikke relevant erfaring fra tillitsverv og aktivisme, bortsett fra en periode som studieleder i Frogn 

Venstre (jeg er ikke medlem i noe politisk parti nå). 

 

3. Annen relevant erfaring og kunnskap som kan være relevant for styrevervet: 

Det er vanskelig å svare på. Jeg er gammel og har nok sikkert en del erfaring som kan være nyttig i 

gitte situasjoner, uten at jeg nå kan peke på noe spesielt, ettersom jeg jo ikke har vært medlem av 

Amnesty før. 

 

4. Hva vil du bidra med som styremedlem? 

Jeg antar at det spesielt er min kunnskap om norsk forvaltning og politiske prosesser som kan være 

av interesse for styret i Amnesty. 

 

5. Er det saker som du synes det vil være særlig viktig å arbeide med som styremedlem? 

Som pensjonist har jeg engasjert meg i betydningen av å verne om demokratiske organisasjoner og 

spilleregler. Dette er viktig for meg, og er på mange måter en forutsetning for at man kan sikre 

grunnleggende menneskerettigheter. I tillegg har jeg opparbeidet meg god kunnskap om hvordan 

organisasjoner fungerer, og ser ikke bort fra at jeg vil kunne bidra i spørsmål som gjelder 

videreutvikling av organisasjonen. 

 

 

Navn: Kjell Graver Johnsen 

Fødselsdato: 290858 

Telefon: +47 901 313 01 

E-post: kjell.johnsen@narumgruppen.no 

Hjemsted: Oslo 

Utdanning: Can.liz.pol Universität Freiburg, Sveits(siviløkonom) 

Stilling: Managing partner Narum Gruppen AS  

Innstilt som: Styremedlem 

 

1. Relevant erfaring fra arbeid: 

Toppledererfaring fra nasjonale og internasjonale selskaper, konsernsjef 

i et av Norges største mediekonsern.  Betydelig styreerfaring fra Norge og internasjonalt(Europa). 

 

2. Relevant erfaring fra tillitsverv og aktivisme: 

Tillitsverv i idrettsklubber på bredde- og toppidrettsnivå. 

 

3. Annen erfaring og kunnskap som kan være relevant for styrevervet (se valgkomiteens 

behovsanalyse vedlagt innkallingen til landsmøtet – ta eventuelt kontakt for å få den tilsendt): 

Kunnskap, erfaring og interesse for internasjonalt arbeid, kulturforståelse.  Erfaring fra internasjonal 

rapportering - britisk eierskap av virksomhet jeg har hatt ansvaret for. 

 

4. Hva vil du bidra med som styremedlem? 

God teoretisk og praktisk ballast innen forretningsdrift og -utvikling både fra operativ virksomhet og 

styrenivå.  Godt trent i å se sammenhenger og helhet. 

 

5. Er det saker du syns det vil være særlig viktig å arbeide med som styremedlem? 

Med min bakgrunn vil det for meg være viktig å bidra til profesjonelt styrearbeid, være en 

ressursperson i styret på økonomiforståelse og være en diskusjonspartner for administrasjonen innen 

disse områdene når det er ønskelig. 

 

 



 

Navn: Siri Gloppen 

Fødselsdato: 30.03.1964 

Telefon: +47 91820532 

E-post: siri.gloppen@uib.no 

Hjemsted: Bergen 

Utdanning: PhD i statsvitenskap 

Stilling: Professor i sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen, 

leder for CMI-UiB Center on Law & Social Transformation (som jeg 

statet i 2014) 

Innstilt som: Styremedlem 

 

1. Relevant erfaring fra arbeid:  

o Jobber med spørsmål knyttet til rett og politikk, og har jobben mye med å undersøke hvordan 
menneskerettigheter brukes som politisk redskap og hvilke konsekvenser og resultater dette 
har. Har også jobbet med spørsmål knyttet til demokratiutvikling, rettstat, domstolenes 
uavhengighet. Har jobbet i ulike regioner, men mest i Afrika. 

o Jeg har også erfaring som forskningsleder på Chr Michelsens Institutt (CMI) i to perioder. 
 

2. Relevant erfaring fra tillitsverv og aktivisme:  

o Sitter i styret for Raftostiftelsen. Er tidligere leder for Raftopriskomiteen (2010-12) og medlem 
av priskomiteen (2002 – 2012) 

o Sitter i det rådgivende utvalget til NIM (Nasjonal instusjon for mennesrettigheter) 
o Varamedlem i styret til Senter for Menneskerettigheter 
o Tidligere styremedlem CMI, og SV fakultetet ved UiB 
o Har vært medlem i Amnesty siden videregående og medlem i gruppe 42 fra 1990 

 

3. Annen erfaring og kunnskap som kan være relevant for styrevervet: 

o Har erfaring fra strategiprosesser i CMI og Raftostiftelsen 
o Har erfaring med lederansettesler i CMI og Raftostiftelsen 

 

4. Hva vil du bidra med som styremedlem? 

Tror jeg kan bidra med relevant og viktig faglig kunnskap om menneskerettigheter så vel som erfaring 

fra lignende organisasjoner som kan være viktig for strategiprosessen, både når det gjelder faglig 

innretning og organisasjonsutvikling 

 

5. Er det saker du syns det vil være særlig viktig å arbeide med som styremedlem? 

Generelt er jeg opptatt av at Amnesty skal være en tydelig og relevant stemme med stor faglig og 

politisk integritet. Dette er noe som sannsynligvis vil være enda mer krevende - og enda viktigere - i 

årene framover.  

 

Spørsmål som vil bli stadig viktigere og hvor Amnesty bør (fortsette å) bidra med et tydelig 

menneskerettighetsperspektiv er klima, migrasjon og ulikhet.  

 

 

Navn:  Tonje Hellevig 

Fødselsdato: 09.08.1989       

Telefon: +47 906 38 073           

E-post: tonjehellevig@outlook.com                                                                  

Hjemsted: Oslo 

Utdanning: Master i samfunnskommunikasjon 

Stilling: Kommunikasjonsrådgiver i Nasjonalforeningen for folkehelsen 

Innstilt som: Styremedlem 

 

1. Relevant erfaring fra arbeid: 

2016 – 2017: Kommunikasjonsrådgiver i NBBL 

2015 – 2016: Kommunikasjonsrådgiver i Røde Kors Ungdom 



 

2014 - 2015: Prosjektmedarbeider hos Stiftelsen Arkivet         

 

2. Relevant erfaring fra tillitsverv og aktivisme: 

Fra 2014: Styremedlem i styret til Amnesty International Norge.   

2014 – 2018: Redaktør i Norges Menneskerettighetsblogg: http://www.mrbloggen.com/  

2013-2014: Frivillig i Redd Barnas aktivitetsgruppe for innvandrere.     

2012 -2013: Aktivist i FN-Studentene Kristiansand (ved UiA).    

2011-2013: Leder for Amnestystudentene Kristiansand (ved UiA).    

2010-2011: Kommunikasjonsansvarlig i Amnestystudentene Kristiansand (ved UiA)          

 

3. Annen erfaring og kunnskap som kan være relevant for styrevervet:  

Jeg har erfaring som frivillig i både Amnesty og andre organisasjoner og erfaring med å jobbe i andre 

organisasjoner. Både denne erfaringen og yrket mitt som kommunikasjonsrådgiver er noe jeg tror er 

relevant for styrevervet i Amnesty.  

 

4. Hva vil du bidra med som styremedlem? 

Jeg har erfaring som frivillig fra Amnesty fra Kristiansand. En hvor Amnesty ikke har noen ansatte og 

som ligger en stund fra Oslo.  Jeg har også erfaring med å være ungdom i Amnesty. Dette er to 

erfaringer jeg tar med meg inn i Amnesty styret. Jeg brenner virkelig for frivilligheten, og vet hvor viktig 

den kan være for den enkelte. Derfor er det viktig å ha en organisasjon med godt medlemsdemokrati, 

og en organisasjon som er åpen og gir mulighet for utvikling for frivillige.  

 

Jeg er også opptatt av kommunikasjonsfaget, sosiale medier og markedsføring. Der har jeg kunnskap 

og erfaring jeg tror kan være nyttig å ha i et styre. 

 

5. Er det saker du syns det vil være særlig viktig å arbeide med som styremedlem? 

Jeg har hatt gleden av å være styremedlem i Amnesty Norge i fire år. I år har jeg vært med i gruppen 

som har jobben med medlemsdemokratiprosjektet. Det har veldig spennende, og jeg har veldig lyst til 

å følge opp arbeidet med medlemsdemokratiet etter Landsmøte 2018. Det er viktig at Amnesty har et 

godt medlemsdemokrati og at alle som ønsker det, kan engasjere seg å finne en plass som medlem 

og frivillig i Amnesty Norge.  

 

 

 

Namn: Tor-Hugne Olsen  

Alder: 54 år 

Telefon: 4884.2771 

Heimstad: Oslo (opprinnelig fra Tromsø, bodde i Brussels fram til august 2013) 

Utdanning: Økonomi / administrasjon / litt jus, inkludert menneskerettigheter 

Stilling: Daglig leder, Sex og Politikk 

Innstilt som: Styremedlem 

 

1. Relevant erfaring frå arbeid og tillitsverv:  

Leder Amnesty Norges Afrika landkoordinatorgruppe (1994-99), initiativtaker og 

leder Amnesty Norges LGBTI gruppe (1998-1999), medlem i den første 

internationale koordineeringsgruppa for LGBTI personer i Amnesty (1999-2001), Researcher Sørlige 

Afrika Amnesty - International Secretariat [AI-IS] (1999-2001), Kampanjeleder Øst Afrika AI-IS (2001-

2002). 

 

2. Relevant erfaring frå tillitsverv og aktivisme:  

Se over.  

 

3. Anna erfaring som kan vere relevant for styrevervet:  

Seksjonsleder økonomi og administrasjon, Vålerenga Sosialsenter (1994-98), Prosjektleder Boligløse 

Gamle Oslo Bydel (1998-99), Økonomiansvarlig Fellesrådet for Afrika (1996-99), Daglig leder, 

http://www.mrbloggen.com/
http://www.mrbloggen.com/


 

Zimbabwe Human Rights NGO Forum, International Liaison Office (2002-2009), Daglig leder, 

Zimbabwe Europe Network (2009-2013), Seniorrådgiver utvikling, WWF Norge (2013-2015). 

 

4. Kva eg kan bidra med som styremedlem:  

Jeg har lang erfaring fra organisasjonsliv og arbeidsliv både i og utenfor Amnesty International, både i 

Norge og internasjonalt. Jeg returnerte til Norge etter nesten 15 år i utlandet i august 2013. 

I styre sammenheng for Amnesty Norge tror jeg det det er tre ting som jeg kan bidra med som kan 

være verdifulle: 

1. Lang erfaring med menneskerettighets-arbeid og politisk påvirknings-arbeid. Jeg vil spesielt 

framheve arbeidet i forhold til Zimbabwe, der jeg i 14 år gjennom Amnesty, gjennom 

zimbabwiske menneskerettighets-organisasjoner og gjennom andre organisasjoner har jobbet 

direkte med ofre for menneskerettighetsbrudd, de som har utført mr overgrepene og aktører 

som kunne påvirkes, både nasjonalt i Zimbabwe og internasjonalt. Dette er erfaring som er 

direkte overførbart til andre situasjoner overalt i verden. Jeg har ledet Amnesty delegasjoner til 

Zimbabwe og flere andre afrikanske land mens jeg jobbet ved IS. 

2. Tung internasjonal erfaring. Jeg har jobbet sentralt mot de viktigste internasjonale aktørene på 

menneskerettighetsfeltet bl.a. som NGO representant inn mot FNs menneskerettighetsråd og 

den afrikanske menneskerettighets-kommisjonen. 

3. Brei erfaring fra økonomi og ledelse. Min utdanningsbakgrunn og mye av mitt yrkesliv er 

relatert til økonomi og ledelse.  

 

5. Saker eg syns det er viktig å arbeide med som styremedlem:  

Jeg er opptatt av menneskerettigheter generelt, opptatt av de store linjer og hvordan alt henger 

sammen. På IS jobbet jeg med alt men mest med dødsstraff, tortur, fengselsforhold og likestilling / 

minoriteters rettigheter med vekt på LHBT arbeid. Jeg er opptatt av at Amnesty jobber tettere med 

lokale menneskerettighetsgrupper, og at organisasjonen er tilstede i hele verden.   

 

 

 

Navn: Tor Kåpvik 

Fødselsdato: 14.02.77 

Telefon: 92 44 98 87 

E-post: kapvik@yahoo.no 

Hjemsted: Oslo 

Utdanning: Siviløkonom 

Stilling: Økonomisjef i Den Norske Turistforening 

Innstilt som: Styremedlem 

 

1. Relevant erfaring fra arbeid: 

Økonomisjef i DNT, også med overordnet ansvar for IT-strategi. Kommer 

fra samme stilling i Ungt Entreprenørskap Norge, hvor jeg også har fungert som administrerende 

direktør i to perioder. Begge er medlemsforeninger, tuftet på frivillighet og organisert i lokallag med en 

stor grad av selvstyre. Ungt Entreprenørskap Norge er også en del av et verdensomspennende 

nettverk med medlemsorganisasjoner i cirka 130 land. 

 

2. Relevant erfaring fra tillitsverv og aktivisme: 

Politisk aktiv i Venstre. 

 

3. Annen erfaring og kunnskap som kan være relevant for styrevervet: 

Jeg har først og fremst min erfaring fra å styre medlemsbaserte organisasjoner, lokalt, nasjonalt og 

internasjonalt. Jeg har rapportert direkte til styrer de siste fem årene, og kan mye om økonomistyring, 

strategiutvikling og -implementering, partnerarbeid, politisk påvirkning og organisasjonsutvikling. 

 

4. Hva vil du bidra med som styremedlem? 

Jeg har bred ledererfaring fra ulike sektorer, ikke minst ideell sektor i medlemsbaserte organisasjoner. 

Jeg har jobbet mye med økonomi, IT, struktur og strategi, og kjenner dynamikken innenfor disse 



 

temaene i organisasjoner. Jeg håper å kunne bruke denne erfaringen til å gjøre Amnesty bedre rustet 

til å nå sine mål. 

 

5. Er det saker du syns det vil være særlig viktig å arbeide med som styremedlem? 

Enhver frivillig, ideell organisasjon trenger struktur, systemer og en felles strategi for å lykkes i å nå 

sine mål. Amnestys formål er stadig like relevant, men uten en god struktur i bunn vil effekten av 

engasjementet i organisasjonen bli mindre. Derfor er arbeidet med dette så viktig.  

 

 

 

Navn: Grethe Kristine Olsen 

Fødselsdato: 06.06.1994 

Telefon: 91996428 

E-post: g.kristine.olsen@gmail.com 

Hjemsted: Oslo 

Utdanning: Jus 

Stilling: Student 

Innstilt som: 4. vara 

 

1. Relevant erfaring fra arbeid: 

Jeg har jobbet frivillig på Amnestys regionkontor i Oslo og med 

ungdomsarbeidet til Amnesty i Norge.  

 

2. Relevant erfaring fra tillitsverv og aktivisme: 

Jeg har vært aktiv i Amnesty siden 2014. Lokalt har jeg vært leder for Menneskerettighetsuka i Oslo i 

2015 og nestleder for Amnesty Jus Oslo i 2015-2016. I tillegg har jeg vært aktiv i foredragskorpset til 

Region Øst.  

 

Nasjonalt har jeg vært nestleder for Studentrådet til Amnesty i Norge i 2016-2017. Gjennom 

Studentrådet har jeg blitt godt kjent med studentgruppene i Norge og fått god innsikt i hvordan 

Amnesty er organisert, både nasjonalt og internasjonalt.  

 

I 2017 deltok jeg på Global Training of Trainers i London og Nordic Youth Conference i Oslo. I 2018 

har jeg vært med å planlegge og gjennomføre European Youth Meeting i Paris og Youth Activism Lab 

on Freedom of Expression i Beirut. 

 

 Jeg sitter også i styret til Rettspolitisk forening.  

 

3. Annen erfaring og kunnskap som kan være relevant for styrevervet: 

 

4. Hva vil du bidra med som styremedlem? 

Jeg vil bidra med erfaring fra å være aktiv i en studentgruppe, Studentrådet og god kjennskap til 

Amnestys ungdomsarbeid.  

 

5. Er det saker du syns det vil være særlig viktig å arbeide med som styremedlem? 

Som styremedlem synes jeg det er viktig å jobbe for å styrke medlemsdemokratiet i organisasjonen og 

at ungdomsaktivister skal bli hørt og ivaretatt. Jeg mener vi burde fortsette med satsning på opplæring 

og tilby flere muligheter til aktive medlemmer.    
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