
Valgkomiteen forslag til KRIK-landsstyre for 2017-2018 

Valgkomiteens arbeid: 

Valgkomitéen for GF17 har bestått av Erlend Førre, Emil Hagen-Kristiansen og Cecilie Lund 

Vestergaard (leder). Vi vil takke KRIKs generalforsamling 2016 for tilliten som ble gitt oss.  

Vi startet vårt arbeid med å gå bredt ut og ønske oss innspill til kandidater fra KRIK sin 

medlemsmasse. Det har vært mulig for hele KRIK å komme med forslag til kandidater, også å 

foreslå seg selv. Vi har i stor grad tatt aktiv kontakt med medlemmer for å få inn forslag. 

Tusen takk til alle hjalp med å få inn kandidater og til de som stilte seg til disposisjon.  

En viktig del av arbeidet i år har vært å finne ny styreleder. I denne vurderingen har 

kandidatenes kompetanse i denne rollen blitt vurdert. Da kompetanse er summen av mange 

egenskaper, har vi måttet ta valg i vår vurdering til hvilken form for kompetanse som 

er viktigst. 

Styrende for sammensetningen er alltid KRIKs lover, valgordning med valg hvert år, og ikke 

minst Fordelingsutvalgets kriterier for bonuspoeng som sier:  

- Minimum 40 % av hvert kjønn i styret.  

- Mer enn 50 % medlemmer i styret under 27 år per 31. desember i grunnlagsåret.  

Ut i fra de som stilte seg til disposisjon har vi på best mulig måte satt sammen forslag til et 

helhetlig styre som kan utfylle hverandre med tanke på bla. geografi, kjennskap til CHRISC, 

lokallag, leir, økonomi, organisasjonskunnskap, ledelse, og kontinuitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valgkomiteens forslag til styre: 

 

Erlend Klepsvik Haus (Styreleder – 2 år) 

Født: 25.06.1989 

Fra: Asker 

 

Studier/jobb  
5. året på profesjonsstudiet i psykologi ved UIO  

Verv og tidligere verv  
Styreleder i KRIK Ski (2013-2016) 

KRIK-bakgrunn  
Første møte med KRIK var et lokallag i Asker. Ble etterhvert med som leder i lokallaget på 

KG (Kristelig Gymnasium). Har vært både deltaker og leder på ACTION, ARENA og 

EXPLORE. Deltatt på og arrangert turer med KRIK Ski. Tatt KRIK sitt samtalekurs. Gått 

fjellbibelskolen TimeOut og bodd en vår i Hemsedal som en del av TimeToGo. Har vært med 

som stab på fjellbibelskolen Opptur. Talt på lederdager, ACTION, KRIKmesse og KRIK-

linjesamling. Har de siste to årene vært leirsjef for ARENA.  

Hvorfor har du lyst å være i styret til KRIK?  
- KRIK har hatt enormt stor betydning for meg på mange områder og for min tro på Jesus. Jeg 

ønsker å sitte i styret til KRIK for å kunne være med å prege KRIK på en slik måte at vi også i 

fremtiden kan bidra til at ungdom møter Jesus og utrustes til å være kristne forbilder for 

hverandre. 

  



Emil André Erstad (styremedlem – 2 år)  

Født: 09.08.1991  
 

Fra: Radøy 

 

 

Studier/jobb  
Bachelor i samanliknande politikk (pågår) og held på med mastergrad i demokratibygging ved 

UiB. 

 

Verv, og tidligere verv  
Styremedlem i KRIK sidan 2015.  

Medlem av KrFs internasjonale utvalg (juni 2015 – juni 2017)  

Leiar i KrFU (fulltid okt 2013 – okt 2015)  

Medlem av KrFs sentralstyre (okt 2013 – okt 2015)  

Nestleiar i KrFU (september 2012 – september 2013)  

Leiar Hordaland KrFU (september 2011 – september 2012)  

Diverse verv i KrFU (sidan 2008)  

Styremedlem i Noregs Mållag (2014 – 2016) 
Styremedlem i Støttekomiteen for Vest-Sahara (2015 – 2016)  

Styremedlem i Det norske Samlaget (2015 – 2017)  

Lokallagsleiar i KRIK Radøy (vi starta også opp lokallaget, 2008 – 2010)  

Styremedlem KRIK Hordaland (2 år, lokallagsrepresentant)  

Sivilarbeidar i KRIK Hordaland (2010 – 2011)  

 

KRIK-bakgrunn  
Har vore mykje på leir og i lokallag både som leiar og deltakar. KRIK har betydd mykje for 

livet mitt og trua mi. Jobba også eitt år som sivilarbeidar i KRIK Hordaland.  

 

Hvorfor har du lyst å være i styret til KRIK?  
- Eg ønsker å bruke erfaringane frå mitt samfunnsengasjement til å styrke KRIK som 

organisasjon og vidareføre det arbeidet vi i styret har halde på med dei siste to åra. 

 

 

 



Ane Bjor Aasbø (styremedlem – 2 år) 

Født: 06.01.92 

 

Fra: Sarpsborg 

 

  
 

Studier/jobb 
Sykepleier 

 

Verv, og tidligere verv 
Kom for første gang inn i sentralstyret i KRIK i 2014, har vært varamedlem, styremedlem og 

nestleder. Sittet i idrettskomiteen og hovedkomiteen til EXPLORE totalt fem år, leirsjef i fjor 

og er så heldig å få være det i år også. Hovedkomité til Basecamp ett år. Også hatt noen verv i 

StudentKRIK og et par lokallag. 

 

KRIK-bakgrunn 
Første møte med KRIK på EXPLORE 09 og en haug av andre sommer-, vinter- og påskeleirer 

etter det. Var med å starte KRIK Sarpsborg og drev lokallaget et par år. Var DM 

(distriktsmedarbeider) i Østfold 10/11. Gikk KRIK-linja på Sagavoll i 11/12 og var ettåring på 

KRIK-kontoret 12/13. 

 

Hvorfor har du lyst å være i styret til KRIK? 
- KRIK tok meg med storm i 2008 og da var det gjort. KRIK har vært enormt viktig for meg 

og blitt en stor del av meg. Og det er jeg stolt av. Det er (nesten) ingenting annet i verden jeg 

heller vil, enn å gi ungdom samme muligheten. Å få jobbe sammen med folk jeg ser opp til 

for at KRIK skal fortsette å bli enda større og nå enda flere er en velsignelse! 

 

 

 

  



Ida Marie Weltzien (styremedlem – 2 år)  

Født: 10.06.1992  

Fra: Bergen 

 

Studier/jobb  
Har inntil nylig arbeidet som kateket i Byåsen Kirke i Trondheim. Har studert Teologi på 

Menighetsfakultetet i Oslo.  

 

Verv, og tidligere verv  
Har tidligere vært engasjert i lokallag og har vært med på leirer som både deltaker og leder. 

Økonomiansvarlig i KRIK Ski. 

 

KRIK-bakgrunn  
Har vært aktiv i KRIK ski. Deltaker og leder på leirer, blant annet som møteleder på 

EXPLORE. 

 

Hvorfor har du lyst å være i styret til KRIK?  
- Jeg kunne tenke meg å stille i styret for å ha mulighet til å både lære mye om hvordan KRIK 

foregår i kulissene, men også for å kunne bidra med innspill og være med å forme 

organisasjonen jeg etter hvert har fått et sterkt og nært forhold til.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Heidi Sundvoll (Varamedlem – 1 år) 
Født: 27.12.1991 

Fra: Tananger, Rogaland 

 

Studier/jobb 
Bachelor i samfunns- og idrettsvitenskap (2013 – 2015) 

Siste året på bachelor i Sport Management 

Verv, og tidligere verv 

Lokallagsleder, KRIK Esc (tidl. Enter) (2010-2015) 

Styremedlem Acta Rogaland (2010-2011) 

PR-ansvarlig, KRIK Trøndelag (2014-2015) 

Leder, KRIK Trøndelag (2015-2016) 

KRIK-bakgrunn 

Jeg har mest bakgrunn fra lokallags- og distriktsarbeid. Jeg var aktiv deltaker i flere lokallag 

da jeg gikk på videregående og leder for KRIK Enter på Tananger. Etter folkehøgskolen var 

jeg først en del av StudentKRIK Stavanger, før jeg begynte studier i Trondheim og engasjerte 

meg som trener for fotballgruppa i studentKRIK der. I Trondheim ble jeg også en del av 

distriktsstyret KRIK Trøndelag, og gjennom dette var jeg med på lokallagsbesøk og 

arrangerte KRIK-dagen for konfirmanter. Når det gjelder leir har jeg vært leder på EXPLORE 

to ganger og vært deltaker på Nedsnødd.  

Hvorfor har du lyst å være i styret til KRIK? 

- Arbeidet til KRIK er noe jeg brenner for. Gjennom lokallagsbesøkene i Trøndelag har jeg 

sett hvor mye KRIK betyr for mange som ikke har noe annet sted å møtes. Jeg håper at jeg 

gjennom styret i KRIK kan bidra til at enda flere kan få et sted man kan møtes rundt idrett og 

Jesus, og at jeg også kan bidra med mine erfaringer slik at KRIK kan utvikle seg videre. 

 

 

 

 

 

 

 



Ole Martin Audunsønn Haga (varamedlem – 1 år)  

Født: 28.09.1994  

Fra: Nevlunghavn, Larvik  

  
 

Studier/jobb  
Studerer psykologi-fag ved UiO  

 

Verv, og tidligere verv  
Stipendiat ved KRIK volleyball og ski-linja på Sagavoll folkehøgskole. Leder i KRIK-

lokallag Gvarv. Konfirmantleder i Berg menighet. Vært mye med som leder både på KRIK- 

og KFUM-leir.  

KRIK-bakgrunn  
Mitt første møte med KRIK var i et lokallag hjemme. Knallgod stemning og et gøy fellesskap 

å få være en del av. Jeg droppa faktisk fotballtrening en gang i uka for å prioritere lokallaget - 

så bra var det! Senere har jeg gått på KRIK-linje ved Sagavoll Folkehøgskole og fikk nok en 

gang så gode vibes av KRIK at jeg rett og slett søkte om å få jobbe som ettåring i 

organisasjonen året etterpå. Nå har jeg fått erfare både fruktene KRIK-arbeidet bærer og fått 

være med på å jobbe i organisasjonen et helt år. Året etter jeg var ettåring dro jeg tilbake til 

Sagavoll for å være stipendiat der.  

 

Hvorfor har du lyst å være i styret til KRIK?  
- Jeg har kjempetrua på det arbeidet KRIK driver med - det er noe jeg brenner for! Jeg ønsker 

å bidra med alt jeg kan for at KRIK skal fortsette å være en av verdens beste 

ungdomsorganisasjoner. 


