
 
Til  Styret i Norske kulturhus 

Fra Valgkomiteen Norske kulturhus 

29.sep. 2021 

Valgkomiteens innstilling, valgmøte høst 2021 

Valgkomiteen består av 

• Hanne Jacobsen, Bømlo kulturhus 
• Martin Gundersen, Brygga kultursal (Halden) 
• Alfred Solgaard, Buen kulturhus (Mandal) – leder av komiteen.  

Valgkomiteens oppdrag er å foreslå kandidater til styret i Norske Kulturhus, herunder 
vararepresentanter.  Vårt utgangspunkt er Norske Kulturhus’ statutter og rammer for hvem som er 
valgbar til roller i organisasjonen. Vi har i en rekke TEAMS-møter vurdert situasjonen  og  kommet 
frem til følgende innstilling: 

Styrets medlemmer 

Leder 

• Ole Tobias Lindeberg, Oseana, Os Foreslås gjenvalgt for 2 nye år 

Styremedlemmer 

• Tom Erik Anfinsen, Festiviteten, Haugesund Foreslås gjenvalgt for 2 nye år 
• Andreas Gilhuus, Bølgen, Larvik ikke på valg 
• Tone Toften, Kulturfabrikken Sortland  ikke på valg 
• Elisabeth Dahl, Sandnes kulturhus (1) NY. Foreslås valgt for 2 år 

Varamedlemmer til Styret 

• Erik Friesl, Ælvespeilet, Porsgrunn Foreslås gjenvalgt for 2 nye år 
• Tage Hybertsen, Ringerike kultursenter, Hønefoss  ikke på valg 
• Hanne Jacobsen, Bømlo kulturhus (2) NY. Foreslås valgt for 2 år 

 
Som nytt styremedlem (etter Marit Glimstad) foreslås: 

1) Elisabeth Dahl, som er kulturhusleder for Sandnes kulturhus. Elisabeth har bakgrunn fra 
flere tidligere jobber i kulturfeltet, blant annet fire år som enhetsleder kultur i Lillesand og 
deretter 4 år som daglig leder i Filmkraft Rogaland. Geografisk representerer Elisabeth 
således Sør/Vestlandet fra et stort kulturhus. 

Som nytt varamedlem (etter Eva-Mette Lundahl som ikke tar gjenvalg) foreslås: 

2) Hanne Jacobsen, daglig leder på Bømlo kulturhus. Hun har tidligere erfaring fra the Irish 
Film Institute og the Gaiety Theatre, begge Dublin. Hun har tidligere sittet i styret for Norske 
Kinosjefers Forbund. Hanne representerer kategorien «flerbrukshus»; i en relativ liten 
kommune. 

 

Valgkomiteens innstilling er ellers enstemmig. 

 

Mandal, 29 sept. 2021 / Alfred Solgaard 
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