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VEDR ÅRSMØTE 2023 
 

Du må ha betalt medlemskontingenten for inneværende år (2023) for å ha stemmerett på 

årsmøtet. Fylkeslagets medlemmer oppfordres av oss i fylkeslaget til å delta og å avgi deres 

stemme. Det er tross alt for dere vi er der.  

 

 

De som har sittet i valgkomiteen året som har gått og kan kontaktes vedr forslag på kandidater 

til styret og ungdomsdelegater ifbm årets årsmøte er: 

 

Leder:  Trond Erik Falstad   trond@falstad.se   Tlf: 45812627 

 

Medlem: Cecilia Mæhlumssveen gudinna1983@hotmail.com  Tlf: 95556503 

 

medlem: Stine Risvik   stinerisvik@hotmail.com Tlf; 90971902 

 

 

Valgkomiteen skal legge fram forslag på Styre – og varamedlemmer samt 

ungdomsdelegater til årsmøtet og trenger forslag.  

 

 De som er på valg er:  

(vervet er i uthevet skrift og den personen som sitter pr i dag i parentes) 

 

❖ Styreleder for 2 år: 

➢ Lars Morten Lersveen  ikke på valg  1 år igjen 

 

 

❖ Styremedlem for 2 år: 

➢ Mona Breding Lersveen  ikke på valg  1 år igjen 

 

 

❖ Styremedlem for 2 år: 

➢ Jan Arild Steinvik    

Trakk seg 26.10.2022 på grunn av langtidsfravær og økt reisevirksomhet 

Var egentlig ikke på valg og hadde 1 år igjen av perioden. 

 

 

❖ Styremedlem for 2 år: 

➢ (Sissel Sundet)   På valg  for 2 år 

 

 

❖ Styremedlem for 2 år: 

➢ (Nina Fredin Johansen)  På valg  for 2 år 
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❖ Varamedlem for 1 år: 

➢ (Janne Gjerp)    På valg  for 1 år 

Trakk seg 06.09.2022 av helsemessige årsaker 

 

 

❖ Varamedlem for 1 år: 

➢ (Inger Gudny Krogstad)   På valg  for 1 år 

 

 

 

 

❖ Delegat og varadelegat til ADHD Norge Ungdom  

(vervet er i uthevet skrift og den personen som sitter pr i dag i parentes) 

 

Delegat: 

➢ (Kent-André Breding Lersveen)  På valg  for 1 år 

Går ut grunnet at han blir for gammel til å være ungdomsrepresentant.  

 

 

Varadelegat: 

➢ (Vendelin Fredin-Risvik)   På valg  for 1 år 

 

 

 

 

 

 

Mvh 
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