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Orientering til Landsmøtet
Valgkomiteen presenterer en ufullstendig innstilling for perioden 2017-2018. Det
innstilles til fem medlemmer i Arbeidsutvalget, da valgkomiteen ikke har lykkes i å
finne en nestleder. Varaer til valgkomiteen og kontrollkomiteen har valgkomiteen
ingen innstilling på. Valgkomiteen håper å ha en innstilling til samtlige verv klar til
Landsmøtet.
Leder
Frøya Torvik
Frøya var på brigade til Mexico, Guatemala og Honduras våre 2016, og arbeidet mye
med folkelig domstol etter hjemkomst. Hun har var informasjonsansvarlig (vår) og
medarbeideransvarlig (høst) i AU i 2017, er aktiv i redaksjonen til tidsskriftet
LatinAmerika og Chiapasgruppa. Frøya bor og studerer på ÅS, men tar til stadighet
toget inn til Oslo.
Nestleder

Medlemmer i arbeidsutvalget
Alexis Hinojosa
Alexis er mangeårig LAGer, opprinnelig frå Chile. Han sitter i styret til LAG Oslo og
supplerte Arbeidsutvalget våren 2017.
Trym Daniel Rødvik
Trym er musiker med et stort politisk engasjement. Han ble aktiv i LAG Blindern
våren 2017 og var på brigade i Colombia høsten 2017.
Elise fjordbakk
Elise har de siste årene studert internasjonal politikk ved universitetet i Bath i
England og har hatt internship i Peru og Bolivia. Hun var på brigade i Colombia våren
2017.
Ingeborg Fjeldstad
Ingeborg var på brigade til Brasil høsten 2014. Hun er utdannet jurist. Hun har jobbet
mye med kvinnespørsmål gjennom JURK, og har fulgt opp JURK sitt samarbeidi
Guatemala. Ellers er Ingeborg aktivist i LAG og var blant annet med å organisere
Vintersamlingen 2018.
Kristian de Flon Arntsen
Kristian var på brigade i Colombia våren 2017. Nå bor han i Oslo og er blant annet
en del av redaksjonen til tidsskriftet LatinAmerika

Vara
Ixchel León
Ixchel studerer ved universitetet i Ås og var leder i LAG i 2017. Hun har vært med i
LAG Blindern og LAG Oslo, og har styreverv i SAIH.
Åsa Paaske Guldbrandsen
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Åsa var Chiapasbrigadist høsten 2012. Utover det er hun blant annet aktiv i Chiapasgruppa,
var medarbeideransvarlig i LAG i 2016 og har bred erfaring fra kulturbransjen.

Maria Skundberg Strøm
Maria studerer ved universitetet i Ås. Hun var på brigade til Colombia våren 2017.

Kontrollkomiteen
Dave Watson
Har vært aktivt medlem i LAG i en årrekke, med ulike verv i LAG Bergen sitt styre.
Han har harr verv i kontrollkomiteen i flere år. Dave jobber som bygningsarbeider.
Christine Parker
Har vært medlem i LAG i mange år, både som aktivist og støttemedlem. Er i dag
leder av internasjonalt utvalg i LO Oslo. Har bodd og arbeidet mange år i Guatemala.
I Norge var hun i mange år ansatt i LO, med ansvar for Latin-Amerika.
Valgkomiteen
Ingrid Holland
Ingrid var på brigade til Brasil høsten 2014. Hun studerer kjønnsstudier og har vært
aktiv i blant annet Chiapasgruppa, RadiOrakel og Motmakt.
Vilde Haugsnes
Vilde var på brigade til Brasil i 2014. Hun har vært med i LAG Bergen, var styreleder i
LAG i 2016 og vært kursleder og tolk for andre brigader. Hun har tilbrakt flere år
sammenlagt i Brasil, og er for tiden i landet på feltarbeid til masteren sin.
Evelyn Hoen
Evelyn var med da LAG starta på 70-tallet. Hun har jobbet i UD og Norad, før hun
gikk av med pensjon. Hun har hatt økonomiansvarlig i LAG Oslo og sitter i styret til
FIAN. Hun har særlig interesse for Brasil og Mellom-Amerika
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