Valgkomiteens innstilling til styreverv MTF 2021-23
Valgkomiteen; bestående av Kirsti Legernes, Malvin Oddvar Gismervik og undertegnede, har
følgende innstilling vedrørende sammensetning av styret for perioden 2021-2023.
Fire (4) av styrets medlemmer er i år på valg, hvorav èn (1) ønsker å bli sittende for en ny periode og
tre (3) ønsker å tre ut av styret. I tillegg er fagredaktør på valg.
 Følgende ønsker å bli sittende
Iqbal Singh Virdee
 De som ønsker å tre ut av styret er
John Ragnar Hørthe – Oslo universitetssykehus HF
Stine Louise Johannessen – Sykehuset Østfold
Bård Henningsen – Oslo universitetssykehus HF
I MTFs vedtekter §6 heter det at: "Man søker å ha en slik sammensetning som representerer alle
helseregioner". Med bakgrunn i dette er det gjort et arbeide for å finne nye egnede kandidater til de
ledige styreplassene.
Valgkomiteen Følgende kandidater har meldt sin interesse til styreverv:
Trond Nilsen – Helgelandssykehuset HF
Charanjit Singh Jhutti – Nosyko AS
Trond Klevjer – Oslo universitetssykehus HF
Redaktør for publikasjonsvirksomheten
MTFs redaktør for publikasjonsvirksomheten, Øystein Jensen, gjennom nesten 30 år ønsker å trekke
seg. Det er påbegynt et arbeide for å finne en som kan ta over redaktørrollen i MTF.
Valgkomiteen vil komme tilbake så snart de har noe mer å meddele.
Valgkomiteens innstilling
De tre kandidatene som nå ikke ønsker å stille til gjenvalg har bidratt godt og hatt stor betydning for
det styrearbeidet som er gjort de siste årene. Å velge inn kandidater som kan bistå på samme gode
måte anses som viktig.
Det er valgkomiteens innstilling at de tre kandidater, som har meldt sin interesse for å arbeide i MTFs
styre, velges inn av generalforsamlingen. Vi mener disse tre kandidatene vil bidra til et godt og
velfungerende styre og at MTF med disse vil kunne ha gode forutsetninger for å realisere de mange
planer som er lagt.
Valgkomiteen foreslår for øvrig at de tre kandidatene gjør en kort presentasjon av seg selv for
generalforsamlingen.
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