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LANDSSTYRET 
 

 

  

Navn: Ingvild Berrefjord 

Stiller som: Styreleder i landsstyret 
Alder: 53 år  
Sivil status: Mor til Jenny 2 år. 
Bosatt: Oslo 
Tilknyttet Folkeakademiet Sandvika siden 2004, Folkeakademiet Viken 
2006, Landsstyret 2012 
Jobber vanligvis: Selvstendig næringsdrivende Rehabilitering & 
Restaurering 
  
Hva jeg ønsker for Folkeakademiet og hva jeg kan bidra med:  

- «At frivilligheten styrkes i lokalmiljøene i Norge, gjennom å gi folk bevissthet om at de kan 
bidra - og gjøre en forandring, ved å gi våre frivillige verktøy slik at de har en arena å bidra 
gjennom. 

- At Folkeakademiet fortsetter å være en viktig kulturaktør rundt om i landet - der folk bur. 
- At Folkeakademiet får en sterkere stemme for demokratiutvikling, i en tid hvor demokratiene 

knaker i sammenføyningene. 
- At Folkeakademiet blir en enda mer betydningsfull samfunnsaktør for klima, demokrati og 

kultur.» 
 

  

Navn: Kathrine Fosshei 
Stiller som: Nestleder i landsstyret 
Alder: 52 
Sivil status: Ugift; en sønn på 15 år 
Bosatt: Nesna; en liten kommune på vakre helgelandskysten 
Tilknyttet Folkeakademiet Nesna siden 2011; distrikts- og landsstyre 
siden 2014. 
Jobber vanligvis: Universitetslektor ved Nord universitet 
  
Hva jeg ønsker for Folkeakademiet og hva jeg kan bidra med:  
 
«Utad ønsker jeg at Folkeakademiet skal utvikle seg til å bli enda mer slagkraftig, synlig og 
betydningsfull på alle nivå, både lokalt, regionalt og nasjonalt. For å få til dette, trenger vi en 
organisasjon som er et godt sted å jobbe, enten som frivillig, ansatt eller tillitsvalgt, og jeg ønsker 
meg en åpen og romslig kultur innenfor de rammene vi setter for vår virksomhet. Jeg håper jeg kan 
bidra til dette med min bakgrunn og mine erfaringer.  
I og med at jeg er involvert i styrearbeid på tre nivåer (lokalt, distrikt, nasjonalt), tror jeg at jeg 
etter hvert begynner å få litt innsikt i denne organisasjonen. Jeg kan muligens si noe om hvordan 
organiseringen fungerer, og være med i gode diskusjoner om hvordan vi skal rigge oss for 
fremtiden, slik at de økonomiske rammene vi blir tildelt, brukes på best mulig måte og i tråd med 
visjonen for og formålet med Folkeakademiet.» 

http://folkeakademiet.no/index.php?pageID=438&page=logoer
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Navn: Eivind Helland 

Stiller som: Landsstyremedlem 
Alder: 73 
Sivil status: Gift 
Bor: Glesvær i Øygard kommune (Tidligere Sund kommune) 
Tilknyttet Folkeakademiet siden 2014: Leder i FA Vest,_Leder i FA 
Hordaland, Styremedlem i Landstyret.  
Jobber vanligvis: Pensjonist. Aktiv i Sund blandakor. 
  

Hva jeg ønsker for Folkeakademiet og hva jeg kan bidra med:  
 
«At den skal bli en mere moderne organisasjon, bli enda mer synlig, jobbe for å få flere yngre folk 
med i organisasjonen. Styrke bandet mellom oss og politikere både på lokalt, fylkes og nasjonalt 
plan. Styrke kontakten ut til lokallagene. Mest av alt så er mitt mantra: Kultur der du bur.» 
 

  

Navn: Rolf Atle Kristoffersen 

Stiller som: Landsstyremedlem 
Alder: 49 år 
Sivil status: Ugift 
Bosatt: Stavanger 
Tilknyttet Folkeakademiet Rogaland siden 2017: Har vært 
styremedlem i Folkeakademiet Rogaland siden mars 2017, og er for 
øyeblikket styreleder fra mai 2020. Har også ledet Folkeakademiet 
Tenk Mer siden mars 2018. 
Jobber vanligvis: Har jobbet de siste årene med opprettelse av 
kursvirksomhet, skriving som mulig inntekt og ikke kun hobby, 
prosjektledelse og annet relatert i eget firma. Tar for tiden utdannelse 
innen Retorikk ved UiB (Bachelor), basert på tidligere utdanning innen 
juss/Ex.phil/Ex.fac. Har ellers en del utdanning innen økonomi og fra 
Master of Management ved BI.  
 

 

Hva jeg ønsker for Folkeakademiet og hva jeg kan bidra med:  
 
«Jeg har vært fascinert av Folkeakademiet siden jeg først hørte om det i 2017. Det slo meg at det 
var en godt bevart hemmelighet, og at mange flere burde høre om det. Jeg ønsker å bidra til å 
gjøre Folkeakademiet mer synlig i offentligheten gjennom kampanjer, gode arrangementer og via 
kunnskapsformidling. Jeg tror kunnskap formidlet på en saklig og opplysende (pedagogisk og 
kunstnerisk) måte vil bli stadig viktigere fremover. Både i forhold til store utfordringer samfunnet 
står ovenfor og i forhold til enkeltmennesker sin trivsel i samfunnet. At kunst og kultur er viktig og 
sentralt i menneskers liv har vi sett tydelig når den har vært vanskelig tilgjengelig de siste 
månedene. Folkeakademiet må opp og frem!» 
  

 

http://folkeakademiet.no/index.php?pageID=438&page=logoer
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Navn: Torbjørn Heitmann Valum 

Stiller som: Landsstyremedlem  
Alder: 39 
Sivil status: Gift 
Bosatt: Gamle Oslo 
Tilknyttet Folkeakademiet siden: Ekstern landsstyremedlem siden 
2018.  
Jobber vanligvis: Musikkindustriens Næringsråd 
 

 

 

Hva jeg ønsker for Folkeakademiet og hva jeg kan bidra med:  

«Jeg ønsker at Folkeakademiet skal utvikle seg til en slagkraftig og levedyktig organisasjon også 
for fremtidige generasjoner. Ved å støtte oss på en hundreårig historie og samtidig utvikle 
organisasjonen og se fremover, kan vi bidra til gode lokalsamfunn og kulturopplevelser til alle. 
Jeg ønsker å bidra med min brede organisasjonsbakgrunn, der jeg har vært gjennom flere 
omstillingsprosesser og utviklingsarbeid. Jeg har et strategisk blikk og økonomisk hode, og over 20 
års erfaring fra styrearbeid og -ledelse.» 
 

  

Navn: Aud Jorunn Haugen Hakestad 

Stiller som: Landsstyremedlem 
Alder: 61 år 
Bosatt: Stavanger 
Tilknyttet Folkeakademiet Rogaland siden 2002. Initiativtaker til 
nettmagasinet og tenketanken Tenk mer i 2012 (nå Folkeakademiet 
Tenk mer). 
Jobber vanligvis: Biblioteksjef i Klepp kommune 
Utdanning: Master i lesevitenskap (2013) og videreutdanning i 
endringsledelse (2018) fra UIS 
  
Hva jeg ønsker for Folkeakademiet og hva jeg kan bidra med: 
 
«Jeg ønsker at Folkeakademiet skal være relevant for frivillige, for utøvere, arrangører og for 
publikum. Regler og rutiner må forandres og forenkles slik at systemet ikke hindrer gode tiltak og 
frivillige går lei. Vedtekter må tillate at vi er forskjellige fra sted til sted. Jeg vil bruke min erfaring 
med Folkeakademiet og kunnskap som jobben i bibliotek har gitt meg til å motivere og engasjere. 
Jeg vil være med på å bygge en organisasjon som løfter frivillighet og oppmuntrer til å tenke nytt.» 
 

  
 

http://folkeakademiet.no/index.php?pageID=438&page=logoer
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Navn: Knut-Einar Wold 

Stiller som: Landsstyremedlem 
Alder: 55 
Sivil status: Skilt - 2 døtre 
Bosatt: Høvik utenfor Oslo 
Tilknyttet Folkeakademiet: Ekstern  
Jobber vanligvis: Daglig leder Making View (www.makingview.com) 
  
Hva jeg ønsker for Folkeakademiet og hva jeg kan bidra med:  

«Jeg ønsker å være med å løfte Folkeakademiet og betydningen av Folkeakademiets arbeid.  Jeg 
kan bidra med innovasjon, vekst og nettverksbygging, strategi og kultivering av organisasjonen.» 
  

 

Navn: Trygve Eliassen 

Stiller som: 1. varamedlem til Landsstyret 
Alder: 69 
Sivil status: Gift 
Bosatt: Orkland kommune, Trøndelag 
Tilknyttet Folkeakademiet de siste 10 t årene lokalt. De 5 siste årene 
som leder. Ble valgt inn i styret for FA Midt-Norge for 5 år siden og ble 
valgt som leder i fjor og gjenvalg i år.  
Jobber vanligvis: Pensjonist i et halvt år, vært biblioteksjef i tilsammen 
45 år. 
 

 

 

Hva jeg ønsker for Folkeakademiet og hva jeg kan bidra med:  
 
«En aktiv holding fra FAL sentralt ovenfor styret for Norsk Bibliotekforening om et godt samarbeid 
over hele landet tror jeg ville ha styrket det lokale FA.  
Jeg sitter også i Den kulturelle spaserstokken i kommunen. Her jobber vi for gode kulturopplevelser 
for den eldre del av befolkningen. Gjennom mitt engasjement i FA så har vi fått til konserter på 
institusjonene og FA har fått bevilgninger derfra for å drive med egne arrangement rettet mot de 
eldre.  
Å inngå samarbeid med gode kommunale krefter er en god og lur måte å drive arbeidet i FA på.» 
 

  
 

http://folkeakademiet.no/index.php?pageID=438&page=logoer
http://www.makingview.com/
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Navn: Øyvind Sporild 
Stiller som: 2. varamedlem til Landsstyret 
Alder: 72 år 
Sivil status: Enkemann 
Bosatt: Fall, i Søndre Land kommune 
Tilknyttet FA Land (tidligere FA Søndre Land) siden 1985 i ulike roller. 
Sitter i styret for FA Innlandet. Har tidligere vært styreleder der. 
Jobber vanligvis: Pensjonist, jobbet over 30 år i Det Norske Samlaget.  
Bl.a. medlem av sangkor – og sitter i styret der. 
  
Hva jeg ønsker for Folkeakademiet og hva jeg kan bidra med:  
 
«Jeg er opptatt av god kommunikasjon og godt samarbeidsklima. Organisatorisk arbeid er et 
interessant område for meg.» 
 

  

Navn: Tor Steinar Fromreide 

Stiller som: 3. varamedlem til Landsstyret 
Alder: 67 
Sivil status: Gift 
Bosatt: Farsund 
Tilknyttet Folkeakademiet Farsund/Lista siden ca. 1990. 
Jobber vanligvis: Daglig leder for flerfaglig opplæringskontor for 
lærlinger.  
  
Hva jeg ønsker for Folkeakademiet og hva jeg kan bidra med:  
 
«Jeg ønsker at Folkeakademiet skal bli en attraktiv formidler av kulturelle opplevelser til alle 
generasjoner og kan bidra med å spre akademiets tilbud til flere mottakere og 
samarbeidspartnere.» 
 

  
 

http://folkeakademiet.no/index.php?pageID=438&page=logoer
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VEDTEKTSKOMITEEN 
 

  

  

Navn: Jan Kløvstad 

Stiller som: Medlem av vedtektskomiteen 
Alder: 64 
Sivil status: I et forhold 
Bor: Arendal 
Tilknyttet Folkeakademiet Holt siden 2007: Styremedlem Agder 2014-
2016, medlem av redaksjonskomiteen for landsmøtene 2014, 2016, 
2018, 2020. Leder i vedtektskomiteen i Folkeakademienes 
Landsforbund fra 2018.  
Mangeårig medlem og tillitsvalgt i ungdomslag, mållag, Venstre. 
Jobbar vanligvis: Nordisk informasjonskontor Norge 
 

 
 

Hva jeg ønsker for Folkeakademiet og hva jeg kan bidra med:  

«Å bygge opp gode tillitsfolk lokalt til å skape sjølve og formidle vidare gode kulturarrangement. 
Eg håpar å kunne hjelpe litt til med å gi idear, støtte opp om folk og bygge samarbeid i alle 
retningar innan organisasjonen og overfor styresmakter lokalt og nasjonalt.» 
 

  

Navn: Mona Majgaard 

Stiller som: Medlem av vedtektskomiteen 
Alder: 71 år 
Bosatt: Oslo 
Tilknyttet Folkeakademiet: Jeg er nestleder i Oslo Folkeakademi og 
styremedlem i Viken  
Jobber vanligvis: Pensjonist. Jeg er tidligere seniorrådgiver i 
Universitets- og høgskolerådet. 
  

Hva jeg ønsker for Folkeakademiet og hva jeg kan bidra med: 
 
«Jeg er foreslått som medlem i vedtektskomitéen, som jo ikke skal ha de store vyer. Det som er 
viktig for meg når det gjelder vedtektene er at de er konsistente, logiske, gir sammenheng mellom 
organisasjonens tre nivåer, samt er i en lettforståelig språkdrakt.»  
 

  
 

http://folkeakademiet.no/index.php?pageID=438&page=logoer
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Navn: Aina Johnsen Rønning 

Stiller som: Medlem av vedtektskomiteen 
Alder: 48 
Sivil status: singel 
Bosatt: Drammen 
Tilknyttet Folkeakademiet Drammen siden 2005 
Jobber vanligvis: Redaktør for Kirkens Nødhjelps Magasin 
 

 
 

Hva jeg ønsker for Folkeakademiet og hva jeg kan bidra med: 
 
«Jeg har et stort nettverk etter å ha vært i Folkeakademiet i mange år, og kjenner hva 
Folkeakademiet står for. Jeg ønsker å gjøre en god jobb i vedtektskomiteen.» 
  

  
 

http://folkeakademiet.no/index.php?pageID=438&page=logoer
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VALGKOMITEEN 
 

  

  

Navn: Ellen Stavlund 

Stiller som: Medlem i valgkomiteen 
Alder: 73 år 
Bosatt: Oslo 
Tilknyttet Folkeakademiet siden 2000. Leder Oslo Folkeakademi og FA 
Viken. 
Jobber vanligvis: Pensjonist og har jobbet et langt liv med læring i 
frivillige organisasjoner som medarbeider og leder i 
Voksenopplærings-forbundet. 
 

 

Hva jeg ønsker for Folkeakademiet og hva jeg kan bidra med:  

«Jeg ønsker at Folkeakademiet skal være en kvalitetsbevisst og åpen organisasjon med stor tillit 
hos tillitsvalgte, ansatte, målgruppen og myndighetene. Det vil påvirke arbeidet mitt som medlem 
av valgkomiteen.» 
 

  

Navn: Rønnaug Tuven 

Stiller som: Medlem i valgkomiteen 

 

  
  

  

Navn: Astrid Waage 
Stiller som: Medlem av valgkomiteen 
Alder: 74 år 
Sivil status: gift 
Bosatt: Sørbøvåg, Hyllestad kommune 
Tilknyttet Folkeakademiet Hyllestad gjennom mange år 
Jobber vanligvis: Pensjonist 
  
Hva jeg ønsker for Folkeakademiet og hva jeg kan bidra med:  
 
«FAL treng motiverte og dyktige tillitsvalde  - dei tillitsvalde skal spegle organisasjonen, difor er det 
viktig å finne kandidatar som er representative for medlemsmassen. Eg vil bruke erfaring og 
nettverk, om eg vert valt, til å delta i arbeidet for å finne  dei beste kandidatane som samla sett, 
kan vidareutvikle FAL til ein endå betre organisasjon.» 
 

 

http://folkeakademiet.no/index.php?pageID=438&page=logoer
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Navn: Jens Kristian Berg 

Stiller som: 1. vara til valgkomiteen 
Alder: 60 
Sivil status: separert 
Bosatt: Bindal, helt sør i Nordland. 
Tilknyttet Folkeakademiet Bindal siden ca. 2017 
Jobber vanligvis: Kultur- og informasjonskonsulent i Bindal kommune 
  
Hva jeg ønsker for Folkeakademiet og hva jeg kan bidra med:  
 
«Etter 30 år som kulturkonsulent i Bindal kommune og 2 år før det i Tokke kommune, har jeg lang 
erfaring fra kulturformidling ute i distriktet. Mye av kulturlivet er vi selv ansvarlige for ved 
deltakelse i kor, korps, foreningsliv, kulturskoler osv. Men vi trenger også påfyll og inspirasjon 
utenfra, ved besøk av profesjonelle kunstnere. Folkeakademiet kan være en viktig 
samarbeidspartner for det kommunene i kulturarbeidet.» 
 

  

Navn: Karl-Inge Henriksen 

Stiller som: 2. vara til valgkomiteen 

 

  
  

 

http://folkeakademiet.no/index.php?pageID=438&page=logoer

