Valgmøte 2018 - Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen foreslår følgende råd for Hjelpekorpset i perioden 2018 - 2019:

Korpsleder:

Øyvind Stegen

Ikke på valg

Administrativ leder:

Dag Vasenden

2 år

Operativ leder:

Tormod Klinge

2 år

Rådsmedlem:

Kristian Lundemo

Ikke på valg

Rådsmedlem:

Jon-Håkon Bøe Røli

2 år

Varamedlem:

Line Aanes

Ikke på valg

Varamedlem:

Synnøve Frotjold

2 år

I tillegg har følgende personer sagt seg valgbare:
Administrativ leder: Kjetil Stenseth Henriksen
Rådsmedlem:

Charlotte Louise Fosse, Ida Smørdal og Torkild Stensrud

Varamedlem:

Torkild Stensrud

Korpsleders stedfortreder: Administrativ Leder

1 år

Valgkomite:
Leder:

Ingen kandidat

2 år

Medlem:

Ingen kandidat

2 år

Medlem:

Ingen kandidat

1 år

Jon-Håkon Bøe Røli

Om meg
Jeg er 28 år gammel, født og oppvokst i Bergen. Foruten om det frivillige arbeidet i
Hjelpekorpset så varierer mine interesser fra alpint, fjellturer og orientering, til
trommer, programmering, brettspill og gaming. Jeg ble fullverdig hjelpekorpsmedlem
i høsten 2016 og har trives godt i lokallaget til Fana siden det. Nå håper jeg også å
kunne bidra til å styre Hjelpekorpset i en retning som gagner alle dets medlemmer,
både nye som gamle, gjennom å delta som styremedlem i hjelpekorpsrådet.

Relevant erfaring
For inneværende periode frem til våren sitter jeg som vara i styret til boliglaget der
jeg bor, og hvor jeg selv var styreleder i forrige periode. Fra tidligere har jeg vært
leder for komiteen med ansvar for sosiale arrangementer i linjeforeningen min ved
NTNU, hvor jeg tok min master i Kybernetikk og Robotikk. Under
førstegangstjenesten var jeg leder for en patrulje på 3 mann ved Grense Jakobselv
grensestasjon i 6 måneder med selvstendig operativ drift.

Hvorfor velge meg
I tillegg til å kunne bidra med relevant erfaring så er jeg en kandidat til
hjelpekorpsrådet som brenner for rettferdighet og ivaretakelse av dem rundt meg. En
pragmatisk, men også diplomatisk, tilnærming gjør at jeg først og fremst ser etter
løsningen på enhver problemstilling.

CV
Dag Vasenden
Øvsttunåsen 9
5223 Nesttun
Mob 473 90 450
Mail jakvase@online.no
F.dato: 22.01.1958
Egenskaper
Lang erfaring som leder og prosjektleder, fra ulike bedrifter on- og offshore
Tverrfaglig kompetanse
Samarbeidsorientert, opptatt av å bygge gode relasjoner
Strukturert arbeidsform
Utdanning
Bergen Ingeniørhøgskole 1982 – Elektroingeniør
Arbeidserfaring siste 10 år
2018
Markedsansvarlig, 7 Fjell AS
2016
Daglig leder, Sprengningsteknikk AS
2013-2016
Department Manager, Oceaneering Asset Integrity AS
2011-2013
Salgs- og Markedssjef, Xylem Water Solutions Norge AS
2009-2011
Oppdragsleder V&M, Statoil ASA
2008-2009
Prosjektleder, KCA Deutag
2006-2008
Modifikasjonsleder, Reinertsen Engineering AS
Verv, kurs, interesser









Medlem Fana RKH siden April 2017:
o KSAM 2017
o KSOR 2017
o KFØR 2017
Managing for World Class Safety" - Oceaneering (2015)
Emergency Management (2014)
HSE Supervisors Training Course (2014)
Synergi Course for Executive Officers (2013)
Management Orientation Training (2013)
HSE Training (2013)




Friluftsliv – sykling, ski, fjellturer
Fotografering

Torkild Stensrud

Utdannelse:
Økonomisk administrativ høgskoleutdanning med
påbygg av revisorlinjen.
Etterutdannelse:
Fagbrev i logistikkfaget.
Arbeidserfaring fra 1992-2018:
Posten, skranketjeneste
Regnskapsmedarbeider, ansvarlig regnskapsfører i et par firmaer.
Lagermedarbeider, samt logistikkansvarlig i flere år.
Annet relevant.
Deltatt i FAU og lignende utvalg i regi av og for skolen.
Vært styreleder i teaterlag
Vært politisk leder i kommunalt parti
Vært aktiv på kurs for tillitsvalgte og blant annet tatt kurs i forhandlingsteknikk og gruppeledelse.
Aktiv medlem i hjelpekorpset, på kurs, vakter og aksjoner.
Engasjert for korpset og Røde Kors sine verdier og aktiviteter.
Er motivert for å utvikle meg hos Fana RK som leder og instruktør (når tiden er moden).
Familie:
Skilt, far til tre ungdommer på 12, 14 og 17 år.
P.t. aktiv arbeidssøker

Ida Smørdal

Mitt navn er Ida Smørdal, jeg er 21 år gammel, født og oppvokst i Bergen. Jeg studere
i dag Spesialpedagogikk ved Universitet her i Bergen, noe jeg trives veldig godt med.
På fritiden når jeg ikke driver med røde kors, jobb eller studier er jeg veldig glad i å
reise og oppleve nye steder i verden, og ikke minst her i Norge. Samtidig er ski, både
alpint og langrenn, fjellturer og friluftsliv en veldig stor interesse.
Mitt navn er Ida Smørdal, jeg er 21 år gammel, født og oppvokst i Bergen. Jeg studere
i dag Spesialpedagogikk ved Universitet her i Bergen, noe jeg trives veldig godt med.
På fritiden når jeg ikke driver med røde kors, jobb eller studier er jeg veldig glad i å
reise og oppleve nye steder i verden, og ikke minst her i Norge. Samtidig er ski, både
alpint og langrenn, fjellturer og friluftsliv en veldig stor interesse.
Jeg har vært hjelpekorpsmedlem siden August 2014 og har nå sittet som rådsmedlem i
1 år. Det har vært et veldig kjekt, innholdsrikt og lærerikt år. En av grunnene til det er
at i løpet av dette år føler jeg at vi her i Fana Røde Kors Hjelpekorps er på god vei i
forhold til de målene vi som har satt oss. Det er godt oppmøte på aksjoner,
korpskvelder, sosiale kvelder, og vi har bygd opp en god instruktørgruppe. Jeg vil at
vi alle skal føle en tilhørighet til hjelpekorpset, men også ivareta nye og gamle
medlemmer slik at vi kan bygge opp et enda bedre samhold. Det har vært veldig kjekt
å ha vært en del av dette, og det vil jeg fortsatt være. Jeg håper vi kan fortsette å
utvikle oss, lære ny kunnskap og delta på aksjoner, og optimistisk som jeg er vet jeg
at det vil vi.

