
NOTAT 

Oppnevnelse MBL-Stup

Landsstyret må gjøre endringer i NJs representanter til styret i MBL-Stup etter at 
Håkon Okkenhaug ikke er NJ medlem fra 1/3 2018. Valgene skal gjelde for 
inneværende periode som er knappe to år og frem til utgangen av 2019.  

Styret I MBL-Stup består i dag av seks representanter. Tre kommer fra MBL og tre er oppnevnt av NJ. 
Det oppnevnes også en vara fra hver organisasjon. MBL og NJ bytter på å ha lederen annen hvert år. 
Fra 1.1.2018 er det NJ som har ledervervet og landsstyret oppnevnte Håkon Okkenhaug til dette 
vervet på landsstyremøtet i november 2017. Når Håkon ikke lenger er medlem av NJ fra 1. mars 2018 
må landsstyret oppnevne en erstatte for han i styret samt utpeke hvem som skal være styreleder.  

Landsstyret oppnevnte disse personene til vervene i styret for MBL-stup i november 2017: Håkon 
Okkenhaug, Trønder-Avisa (leder), Henrikke Helland, TV 2 og Kjetil Gillesvik, Bergens Tidende. Som 
vara fikk AU fullmakt til denne oppnevningen og valgte Henrik Ulrichsen (Tønsbergs blad).  

Når endring skjer i en periode, selv om det er helt i starten av en periode, mener vi det er naturlig at 
det gjøres opprykk blant de som allerede er valgt til vervene. Henrikke har erfaring fra styret og 
kontinuitet og vil etter vår mening være en god leder for styret i MBL-STUP. Det foreslås også at 
Henrik rykker opp til fast plass. Som ny vara foreslår vi Sonja Nordanger. Begge er spurt og har sagt 
seg villig til å påta seg vervene.  

Forslag til vedtak:  
• NJ-representanter i MBL-Stup er: (Henrikke Helland (TV2), Kjetil Gillesvik (Bergens Tidende) ) og 

Henrik Ulrichsen (Tønsbergs blad). Vara: Sonja Nordanger (Aller).  
• Henrikke Helland (TV2) oppnevnes som leder. 
• Alle velges for inneværende periode som gjelder frem til utgangen av 2019. 
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