
Valgkomiteen består av Per-Harald Nilsson, direktør ved Stavanger konserthus og Martin Gundersen, 
leder ved Brygga kultursal Halden 
 
Vår innstilling er følgende: 
 
Gjenvalg styremedlem: 
Tone Toften, leder ved Kulturfabrikken Sortland ønskes gjenvalgt for 2 år.  
Hun har bidratt til å gi Norske kulturhus et løft med solid kunnskap og godt nettverk inn i politisk 
sfære.  
 
Tone uttaler at hun ønsker «å videreutvikle organisasjonen Norske kulturhus, den er viktig for oss i det 
daglige virke i det ganske land. Jeg ønsker å bidra til å bygge organisasjonen videre, gjøre oss sterke, 
synlige og aktuell og attraktiv for nye medlemmer. Vi må bruke erfaringen fra pandemien til å gjøre oss 
enda tydeligere og sterkere.» 
  
Vi mener kandidaten passer godt inn i styret iht. vedtektene om kjønnsbalanse, geografisk beliggenhet 
og type hus. 
  
Nytt styremedlem, 2 år: 
Ann-Elisabeth Wedø, direktør ved Olavshallen AS. Kandidaten har lang fartstid fra ledelse, 
styrearbeid, organisasjonsutvikling og forretningsutvikling og studier innen økonomi, sosiologi og 
strategisk ledelse. Hun har blant annet drevet eget konsulentselskap, vært direktør for Sykehusbygg 
HF, Høgskolen i Sør-Trøndelag, høgskolen i Oslo og Akershus, samt andre ledende stillinger i store 
bedrifter og universiteter.  
  
Ann -Elisabeth uttaler at hun ønsker å «bidra til det beste for kulturhusene, med store og viktige 
oppgaver som venter for kulturhusene. Jeg er opptatt av kulturnæring som næring. 
Næringsperspektivet er viktig og jeg ønsker å bidra til å løfte dette perspektivet frem.» 
 
Vi mener kandidaten passer godt inn i styret iht. vedtektene om kjønnsbalanse, geografisk beliggenhet 
og type hus.  

Ny vara, 2 år: 
Martin Gundersen, leder ved Brygga Kultursal Halden. Har vært 9 år i nåværende stilling og har 
tidligere vært leder av Aladdin kino 4,5 år og 10 år som prosjekt- og markedsansvarlig i Det norske 
Blåseensemble. Han har utdanning innen filmvitenskap, visuell og estetisk kommunikasjon, 
kulturformidling og tysk fra NTNU, Høgskolen i Telemark, Lillehammer og Halden. Gundersen har 
utviklet Brygga til et godt besøkt sted og med gode strategier i utviklingen.  
 
Martin sier at han «har en ambisjon og misjon om å gjøre kultur og opplevelser til allemannseie og at 
han ønsker å bidra med utenfor boksen-tenking, lage strategier for økt synlighet og være en ressurs 
for Norske kulturhus og samarbeidspartnerne som Norske Kulturarrangører. Gjennom årene har jeg 
erfart at samarbeid med andre kulturaktører og næringsliv kan skape fantastiske opplevelser for 
mange. Jeg har troen på at Norske kulturhus kan være en viktig part i denne utviklingen.» 
 
Vi mener kandidaten passer godt inn i styret iht. vedtektene om kjønnsbalanse, geografisk beliggenhet 
og type hus.  

PS: Han har vært i Valgkomiteen i mange år og tenker at tiden er inne for å gi plassen til andre. 
 
Vara: 
Hanne Jacobsen, daglig leder, Bømlo kulturhus og Erik Berg Friesl 
Kulturhusleder, Ælvespeilet er ikke på valg og fortsetter som varamedlemmer 1 år til.  

 
 
 


