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 Valgkomiteens innstilling 2021 
 
ÅRSMØTET I BIOLOGISK-DYNAMISK FORENING  
 
Styremedlemmer velges for to år. 
Varamedlemmer til styret velges for et år.  
Styreleder, nestleder og revisor velges for et år. 
Arbeidsutvalget for Demeter velges for to år. 
Valgkomitemedlemmer velges for et år. 
 
Styret i Biologisk-dynamisk Forening består av fem medlemmer og to vara. 
 
Styret i Biologisk-dynamisk Forening 
 
Styremedlemmer (2 år) 
Elizabeth Wirsching  (2019-2021) har sagt seg villig til gjenvalg. 
Odd Jarle Stener-Olsen  (2019-2021) ønsker ikke gjenvalg. 
Finn Dale-Iversen   (2020-2022) ønsker å trekke seg som styremedlem. 
Eric Brinkhof   (2020-2022) 
Vibhoda Holten   (2020-2022) 
 
OddJarle Stener-Olsen og Finn Dale-Iversen vil fortsette med sine tillitsoppdrag for 
Biologisk-dynamisk forening.  
 
 
Forslag til vedtak: Årsmøtet velger Elizabeth Wirsching som styremedlem 

i Biologisk-dynamisk Forening for 2 år. 
 
Ellen Marie Forsberg som var vara (2020-2021) har sagt seg villig til å bli 
styremedlem. 
Forslag til vedtak: Årsmøtet  velger Ellen Marie Forsberg som styremedlem  

i Biologisk-dynamisk Forening for 2 år. 
 
Eva Bühler har sagt seg villig til å bli styremedlem. 
Forslag til vedtak: Årsmøtet  velger Eva Bühler som styremedlem  

i Biologisk-dynamisk Forening for 2 år. 
 
 
 
Styrets leder (1 år) 
Forslag til vedtak: Årsmøtet velger Elizabeth Wirsching som styreleder  

i Biologisk-dynamisk Forening for 1 år.  
 
Styrets nestleder (1 år) 
Odd Jarle Stener-Olsen ønsker ikke gjenvalg. 
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Siden siste årsmøtet har Eric Brinkhof blitt daglig leder i foreningen. 
Det er et aktivt samarbeid mellom daglog leder, styrets formann og styret, så 

valgkomiteen har valgt 9kke å innstille nestleder. 
 
Vara (1 år) 
Ludovica Ansaloni   (2020-2021) ønsker ikke gjenvalg 
Ellen Marie Forsberg  (2020-2021) har sagt seg villig til å bli styremedlem. 
 

  
Idun Bjerkvik Leinaas har sagt seg villig til valg som vara i styret. 
Forslag til vedtak: Årsmøtet velger   Idun Bjerkvik Leinaas som varamedlem i 

Biologisk-dynamisk Forening for 1 år. 
 
Børre Solberg har sagt seg villig til valg som vara i styret. 
Forslag til vedtak: Årsmøtet velger   Børre Solberg som varamedlem i Biologisk-

dynamisk Forening for 1 år. 
 
 
Arbeidsutvalget for Demeter (2 år) 
Lene Stangnes  (2020-2022) 
Pierre Sachot (2020--2022) 
Ellen Gabriel  (2020-2021) har sagt seg villig til gjenvalg for et år- 
 
Forslag til vedtak: Årsmøtet velger Ellen Gabriel som medlem i 

Arbeidsutvalget for Demeter for 1 år. 
 
 
 
Revisor (1 år) 
Odd Eide-Fredriksen har sagt seg villig til å være revisor. 
 
Forslag til vedtak: Årsmøtet velger Odd Eide-Fredriksen som revisor  

for Biologisk-dynamisk Forening for 1 år. 
 
Valgkomite (1 år) 
Christian Høie  (2020-21) 
Kaarina Borud  (2020-21) 
Ellen S. Gabriel  (2020-21) 
 
Forslag til vedtak:  Årsmøtet velger Christian Høie, Kaarina Borud og Ellen Gabriel 

til medlemmer i valgkomiteen for 1 år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 

  
 


