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Benkeforslag til valg på representantskapet 

 

Foreslått 
kandidat 

Kort presentasjon  Stilles opp 
mot 

Foreslått 
av 

Stian Hagemann-
Jensen 

• 46 år. Bosatt i Oslo. 

• Seksjonsleder boligavdeling og nå 
student, master. 

• Kommunalfag kandidat og har 
Digitalisering og ledelse Master i 
beredskapsarbeid 

• Hatt frivillige verv politisk i Ap, og 
Røde kors.  

• Nå frivillig i Røde Kors og repr 
distriktsstyret Oslo. 

• Sittet i byutviklingsforum, lang 
fartstid for å redusere 
boligprisene på nye boliger. 

• Skrevet metodeoppgave om en 
tredje boligsektor ved 
handelshøyskolen innlandet, 
Spesielt for Oslo. 

• Satsing på Nettopriser ved salg og 
mange utleieboliger i OBOS med 
satsing tatt av kraftig oppbygd 
egenkapital ved høye boligpriser 
og fortjeneste fra sine 
medlemmer 

Carsten Hilstrøm Stian 
Hagemann-
Jensen 

Finn Melbø • 70 år. Bosatt i Oslo. 

• Melbø ble medlem av OBOS i 
1977 og har siden den gang vært 
interessert i boligpolitikk.  

• På 1980-tallet var han styreleder 
i Åssida borettslag og var noen år 
innvalgt i OBOS’ 
representantskap.  

• Melbø har jobbet som 
ekspedisjonssjef i Fornyings- og 
administrasjons-departementet i 
14 år. Deretter adm.direktør i 
Statens pensjonskasse fra 2008 
inntil han gikk av pensjon i 2020.  

• Melbø er også tidligere rådgiver 
ved Ungdomspsykiatrisk klinikk 
og tidligere direktør for 
Miljøetaten i Oslo kommune  

Carsten Hilstrøm Ingunn 
Kroken 
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• Han er fortsatt aktiv i 
arbeidslivet som styreleder for et 
par pensjonsordninger.  

• Har med interesse fulgt med på 
OBOS’ utvikling de senere årene 
og kritikken som ble dem til del 
rundt «medlemsopprøret».  

• Melbø uttaler selv: «Med mitt 
engasjement for OBOS og 
yrkeserfaring, tror jeg at jeg har 
mye å bidra med inn i 
representantskapet, især når det 
gjelder å styrke OBOS’ vei i sin 
fornyelse av sitt 
medlemsdemokrati og arbeidet 
mot at medlemmene opplever at 
OBOS lever opp til 
organisasjonens formål».  

Kjetil Stormark • Stormark er 51 år. Bosatt i 
Kongsberg. 

• Han har vært OBOS-medlem 
siden 2000 og er i dag 
styreleder i et sameie i 
Kongsberg. Har tidligere også 
bodd i OBOS-borettslag i Oslo 
og vært engasjert i styrearbeid i 
den forbindelse. Er sterkt 
opptatt av boligpolitikk og den 
boligsosiale dimensjonen av 
denne.  

• Han er journalist, forfatter og 
selvstendig næringsdrivende 
frilanser med betydelig politisk 
og organisasjonsmessig 
erfaring. Jobber for tiden med 
flere dokumentarserier for 
TV.  Medlem av Stortingets 
presselosje. Tidligere journalist 
i Dagsavisen og VG, og tidligere 
sjefredaktør og daglig leder i 
Dalane Tidende og tidligere 
nyhetsredaktør i 
Laagendalsposten.   

• Grunnla i 2015 nettavisen 
Aldrimer.no, med spesielt fokus 
på forsvar, sikkerhet og 
beredskapsspørsmål.   

Cathrine 
Mannsaaker 

Linda 
Nordlie 
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• I perioden 2012-2017 var han 
også leder for fagnettverket 
Hate Speech International, som 
med støtte fra UD og Stiftelsen 
Fritt Ord monitorerte og bidro 
til å bygge kunnskap om 
ekstremistiske grupper i 
Norden, Europa og Midtøsten.   

• Presseråd for den norske FN-
delegasjonen i New York da 
Norge forrige gang var medlem 
av Sikkerhetsrådet (2001-
2002).  

• Tidligere fagleder for 
mediestrategi og 
krisehåndtering i PR-byrået JKL 
Oslo. Har også bakgrunn fra 
salg og markedsføring, som hhv 
salgsleder og 
markedsansvarlig.   

• Har utgitt to bøker om 
terrorangrepene 22. juli 2011.  

Kjetil Stormark • Bosatt i Kongsberg. 

• Stormark har vært OBOS-
medlem siden 2000 og er i dag 
styreleder i et sameie. 

• Han er journalist, forfatter og 
selvstendig næringsdrivende 
frilanser med betydelig politisk 
og organisasjonsmessig erfaring. 

• Jobber for tiden med flere 
dokumentarserier for TV. 

• Tidligere journalist i Dagsavisen 
og VG.  

• Tidligere sjefredaktør og daglig 
leder i Dalane Tidende og 
tidligere nyhetsredaktør i 
Laagendalsposten. 

• Grunnla i 2015 nettavisen 
Aldrimer.no, med spesielt fokus 
på forsvar, sikkerhet og 
beredskapsspørsmål.  

• I perioden 2012-2017 var han 
også leder for fagnettverket 
Hate Speech International, som 
monitorerte og bidro til å bygge 
kunnskap om ekstremistiske 

Svein 
Gjermundnes 

Ingunn 
Kroken 
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grupper i Norden, Europa og 
Midtøsten. Medlem av 
Stortingets presselosje.  

• Var presseråd for den norske FN-
delegasjonen i New York da 
Norge forrige gang var medlem 
av Sikkerhetsrådet (2001-2002).  

• Tidligere fagleder for 
mediestrategi og krisehåndtering 
i PR-byrået JKL Oslo.  

• Har også bakgrunn fra salg og 
markedsføring, som hhv 
salgsleder og markedsansvarlig.  

• Har utgitt to bøker om 
terrorangrepene 22. juli 2011.  

Eric Johansson • 52 år 

• Er fra og bosatt i Ålesund, og p.t. 
boligsøkende etter pendlerbolig i 
Oslo 

• Vært medlem av Ålesund 
Boligbyggelag (nå OBOS) siden 
1973 

• Økonomiutdanning fra BI Møre 
1991 

• Drevet eget transportfirma og 
vært daglig leder 1992-2021. 
Jobber nå i Nor-log Gruppen AS 
som kjøpte opp firmaet i 2021. 

•  

Svein 
Gjermundnes 

Eric 
Johansson 

Knut Roger 
Andersen 

• 53 år. Bosatt i Oslo. 

• Politisk rådgiver i Delta, den 
største arbeidstaker-
organisasjonen i YS med 93 000 
medlemmer.  

• Er valgt som daglig leder i 
Nordisk tjenestemannsråd (NTR 
– 430 000 medlemmer i de 
nordiske land).  

• Har over 40 års erfaring fra 
politikk og organisasjonsliv, og 
sitter i ulike internasjonale råd 
og styrer.  

• Satt 12 år i Oslo bystyre, åtte år i 
Oslo havnestyre.  

• Tidligere medlem av styret for 
Ullevål og Aker apotek, 
Forbrukerrådet, Folk & Forsvar, 
Forsvarsforeningen, m.m.  

Torill Løvlien Ingunn 
Kroken 
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• Har gått Forsvarets høgskole.  

• Tidligere kampanjesekretær og 
EU-sekretær i Oslo Arbeiderparti 
og var rådgiver for Åse Kleveland 
i 1999.  

• Har jobbet i medlemsavdelingen 
i OBOS.  

• Tidligere leder for internasjonal 
avdeling i NFU/Atlas alliansen 
(1999-2007), spesialrådgiver for 
FN-konvensjonen for 
funksjonshemmede under 
forhandlingene i FN 2005-2007. 

• Organisasjonssekretær i AEF 
(1990-92)  

•  

Matti Lucie 
Arentz 

• 50 år. Bosatt i Oslo. 

• OBOS-medlem siden 2007. 

• Seniorrådgiver i DOGA Design og 
arkitektur Norge (en del av det 
statlige virkemiddelapparatet). 
Her jobber Matti med utvikling 
av innovative metoder, systemer 
og verktøy for en mer 
bærekraftig, smart og 
inkluderende by- og 
stedsutvikling. Hvordan vi tenker 
og agerer rundt planlegging og 
utvikling av byer og steder, har 
stor betydning for både 
økonomi, miljø og folkehelse. 
For å nå bærekraftmålene bør 
offentlig sektor, private og 
innbyggere samhandle og 
samarbeide (bedre) i praksis.  

• Har virket som kunstnerisk 
konsulent med 
spesialkompetanse på 
planprosesser, bl.a. som 
konsulent for KORO (statens 
organ for Kunst i offentlig rom) 
sin støtteordning til kunst i 
stedsutvikling og har skrevet 
ekspertvurderinger rundt dette 
for Kulturrådet. 

• Ihuga forkjemper for transparens 
og demokratiske prosesser i 
organisasjonsutvikling. 

Benedicte 
Sleppen-Ålskog 

Ingunn 
Kroken 
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• Tidligere politisk erfaring 
gjennom åtte år som folkevalgt 
(for Venstre) i bydelsutvalget i 
Gamle Oslo fra 2007-2015. I 
tillegg til å sitte i Bydelsutvalget, 
satt Matti i Oppvekst, kultur- og 
nærmiljøkomiteen 2007-2011 og 
Byutviklingskomiteen i 2011-
2015. Hun har dermed god 
innsikt i offentlig forvalting både 
på lokalt og nasjonalt plan.  

• Bred erfaring fra styrearbeid, 
bl.a. som arbeidende styreleder 
og nestleder gjennom seks år for 
en landsdekkende 
medlemsorganisasjon. Videre 
har hun sittet som 
studentrepresentant i styret til 
Kunsthøgskolen i Oslo. Er inne i 
sin 3. periode i styret i eget 
borettslag (OBOS er 
forretningsfører), hvor hun også 
har ledet valgkomiteen. 

• Medlem i ulike juryer og utvalg i 
bl.a. Norsk kommunalteknisk 
forening og Norsk bolig- og 
byplanforening.  

• Prosjektledet og vært skribent 
for flere publikasjoner (kataloger 
+ bøker) samt arrangert flere 
publikumsarrangementer som 
debatter, fagseminarer og 
faglige møter/aktiviteter av ulik 
størrelse.  

• Kompetanse og erfaring fra 
prosjektstyring, administrering 
og budsjettering/økonomi.  

• Flink til å få folk til å trekke i 
samme retning, og til å 
samarbeide og se helhet.  

Bjørnar Allgot • 67 år. Bosatt i Oslo. 
UTDANNING  

• 90: Personal- og 
organisasjonsutvikling, 
Handelshøyskolen BI.  

• 88: Personaladministrasjon, 
Handelshøyskolen BI.  

• 75 - 78: Lærerutdanning 
m/matematikk som spesialfag, 
Høyskolen i Oslo  

Terje Haugan Ingunn 
Kroken 
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• 70 – 73: Eksamen artium, 
reallinje, Foss gymnas  

ARBEIDSERFARING  

• 2022- Rådgiver i 
brukermedvirkning i 
Helsedirektoratet  

• 1992-2021 Generalsekretær i 
Diabetesforbundet. 40.000 
medlemmer - 32 ansatte - 65 
millioner i omsetning pr. år. 
Daglig ledelse av 
organisasjonen, ansvar for all 
intern og ekstern 
kommunikasjon. Igangsatt og 
fulgt opp utviklingsprosesser. 
Medieansvar. Ansvarlig for 
gjennomføring av 
handlingsplaner. Ansvar for 
kontakt med myndigheter, 
helsepersonell og firmaer. I min 
periode som daglig leder er 
omsetningen økt fra 10 til 65 
millioner og medlemstallet mer 
enn fordoblet.  

• 2022-2023: Medlem av det 
regjeringsoppnevnte 
«Sykehusutvalget»  

• 2022-: Styremedlem i 
hovedstyret i 
Funksjonshemmedes 
fellesorganisasjon  

• 2021: Med i OBOS 
demokratiutvalg  

• 2018-2020: Medlem av det 
regjeringsoppnevnte 
«Prioriteringsutvalget»  

• 2004-2009, 20017-2021: Leder 
av kontaktforum for brukere av 
spesialisthelsetjenesten 
(oppnevnt av Helse og 
omsorgsdepartementet)  

• 2012-2017: Styreleder i Dam 
stiftelsen, tidligere 
Extrastiftelsen (28 
organisasjoner, 900 millioner)  

• 2004-2010: Leder av 
referansegruppen for nasjonalt 
kompetansesenter for læring og 
mestring  

• 2004-2007: Medlem av den 
nasjonale dispensasjonsnemda 
for behandling i utlandet  
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• 1999-2000: Medlem av Forum 
for organisasjonsutvikling i 
sykehus (Steine 2 – utvalget)  

• 1997-2003: Visepresident i 
Internasjonal Diabetes 
Federation, IDF, 140 
medlemsland  

• 1997-2003: Leder av Editorial 
Committee, Diabetes Atlas, 
internasjonal referansebok om 
diabetes  

• 1992-1997: Ansvarlig redaktør 
av tidsskriftene” Diabetes” og” 
Diabetes for helsepersonell”, 
opplag 36.000/4.200  

• 1992-1994: Styreleder i 
Studieforbundet av 
Funksjonshemmedes 
Organisasjoner  

• 1991: Medlem i den 
regjeringsoppnevnte 
«Arbeidsgruppen for lotterier»  

• 1995-1996: Prosjektleder for” 
Læring for livet” (om opplæring 
ved kronisk sykdom), 
initiativtaker og fødselshjelper 
til etablering av Lærings og 
Mestringssentra i Norge. Det er 
i dag et 60 lærings og 
mestringssentra i Norge  

• 1988 – 1992: 
Organisasjonssekretær/ass 
generalsekretær Norges 
Diabetesforbund  

• 1985 – 1987: Tillitsvalgt på 
heltid/nestleder i 
Utdanningsforbundet, Oslo 
(5000 medlemmer)  

• 78 - 84: Lærer ved Lindeberg 
skole. Underviste på 
ungdomstrinnet i matematikk, 
fysikk, kjemi, musikk og 
kroppsøving. Fagveileder for 
andre lærere i matematikk.  

• 74 - 75: Vikariat ved Kringler 
spesialskole for 
utviklingshemmede  

• 74: Leder for fritidssysler  

• 73 - 74 Vikariater i 
barnehage/skole  

ANNEN ERFARING  

• 69: Skolemusikkorps, 
gruppeleder.  
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• 60 - 90: Aktiv spiller i fotball, 
håndball og volleyball.  

• 72 - 74: Trener, oppmann, 
dommer, styreverv i Kjelsås 
Idrettslag.  

• 74 – 75: Kurs i Norske sang og 
danseleiker, trener for 
Gardermoen håndballag, 
damer  

• 80 – 87: Foredragsholder på 
kurs for lærere og skoleledere.  

• 2010-2012: Leder i Oppsal 
Håndball, Oslo største 
håndballklubb med 800 
medlemmer.  

• 2012-2014: Leder av Oppsal IF.  

• 2019-2021: Trener for 
Haugerud håndball, kvinner.  

• 2000- : Håndballdommer, 
Region Øst, Norges 
håndballforbund.  

• 2000-200, 2019- : Leder i 
Oppsalgrenda borettslag 
(rekkehus med 72 enheter).  

• Utdanningsforbundet, Oslo: 
Lokallagsleder, 
fylkesstyremedlem, kursleder.  

• Redaktør av medlemsblad, 
medlem av Pedagogisk Utvalg, 
medlem av kvinneutvalget.  

• Verneombud og tillitsvalgt ved 
Lindeberg skole.  

• Representant i ASU ved 
Skolesjefens etat (8000 
ansatte).  

• Representant i 
Grunnskolekomiteen, Oslo 
skolestyre.  

• Avansert bruker av Office. 
Word, Excel, PowerPoint.  

• Skrevet flere artikler i 
fagtidsskrifter nasjonalt og 
internasjonalt.  

• Holdt en rekke foredrag i store 
og små fora.  

• Mange medieopptredener i 
avis, radio og TV, søk på 
internett gir ca. 6000 treff.  

FRITIDSINTERESSER  

• Familie, håndball, fotball, 
sykling og hytteliv. Holde meg 
selv i form ved trening, jobbtrim 
og ved å gå på kamper. 
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Syed Faher Abbas • 33 år 

• Utdannet siviløkonom 

• Fra Oslos beste østkant, 
Groruddalen! 

• Jobber som Konsern Controller i 
Spordrift AS 

• Styreleder i Stjerneblokkveien 
Borettslag. Påbegynt mitt 4. år i 
styret. 

• Styreleder og medeier i Avicenna 
Pharmacy AS (Apotek) 

• Styremedlem i Østlandske 
Rengjøring AS 

• Medlemsvalgt til årsmøte i Coop 
Øst 

• Tidligere bidratt til å bygge opp et 
humanitær organisasjon som har 
hatt flere vellykkede prosjekter i 
inn- og utlandet. 

• 14 års erfaring organisatorisk 
arbeid på ulike nivåer (flere av 
vervene som styreleder og 
nestleder) 

• Flere verv innen idretten 
(Fotballdommer, trener, stiftet et 
fotballag for utstøtte barn og 
unge) 

• Aktiv deltager i studentpolitikken i 
løpet av utdanningen.  

Bjørn-Tommy 
Tollånes 

Syed Faher 
Abbas 

Noria Badakhshi 
Abdullah 

• 30 år. Bosatt i Oslo. 

• Ansatt som realfags lektor med 
opprykk ved Ulsrud VGS 

• Master i petroleumsteknologi 

• Tatt Pedagogisk utdanning (PPU) 
ved Universitetet i Oslo i tillegg til 
mastergraden 

• Tidligere grunder og medeier i 
Ready Steady Crew AS der de 
jobbet med store politiske partier i 
deres kundeportefølje 

• Langvarig ledelseserfaring 
gjennom diverse organisatorisk 
arbeid 

• Politisk aktiv under studietiden 

• Engasjert i frivillig arbeid 

• Leder for en stor 
innsamlingsaksjon i Rogaland 
2016 (Studentaksjonen) 

Maria Elder 
Larsen 

Syed Faher 
Abbas 
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• Initiativtaker for oppstart av 
Frivillighetssentralen på Bryne i 
2011  

•  

 


