Innstilling fra Valgkomiteen til Norsk Selskap for
Ernærings generalforsamling 13. mars 2014
Valgkomiteen har arbeidet med å finne kandidater til å fylle plassene til de som er ferdige med sine
perioder for NSE og Stiftelsen Landsforeningen for kosthold og helse (SLKH).
Følgende er på valg i NSE: Styremedlemmer: Pernille Baardseth, Ellen Kielland og Christine Sommer.
Revisorer: Lisbeth Dahl og Torunn H. Totland.
1. Valg av styremedlemmer i NSE
Ellen Kielland tar gjenvalg (2 år)
Ellen har master i Mat, ernæring og helse og faglærer utdanning i ernæring, helse og miljø fra Høgskolen
i Akershus. I tillegg bedriftsøkonomi fra BI. Ellen jobber i Mattilsynet som prosjektleder for
Kostholdsplanleggeren.no (kostberegningsprogram) og med næringsstoffanalyser av matvarer til
Matvaretabellen. Hun har også erfaring fra kostholdsundersøkelsen Norkost 3. Tidligere har hun jobbet i
Statistisk sentralbyrå med statistikk og indekser, blant annet Matvareindeksen. Hun har også jobbet som
Mat og helse lærer.
Nye styremedlemmer:
Torill Emblem Nysted (2 år)
Torill er utdannet ernæringsfysiolog Cand.Scient fra Universitetet i Oslo, innen Samfunns- og
internasjonal ernæring. Torill er ansatt i Tine, men har sitt daglige arbeid som ernæringsrådgiver hos
Fjordland AS. Her jobber hun bl.a. med produktutvikling, regelverkshåndtering og kommunikasjon. Hun
har tidligere jobbet mange år som ernæringskonsulent for Peter Möller/Axellus. Hun har også noe
erfaring fra Opplysningskontoret for kjøtt (nå Opplysningskontoret for egg og kjøtt), og som
vitenskapelig assistent ved UiO. Torill har tidligere sittet i styret til Norsk forening for
ernæringsfysiologer, NFE, samt i NSEs fondsstyre i flere år.
Frøydis Vik (2 år)
Frøydis er førsteamanuensis ved Seksjon for folkehelse, idrett og ernæring ved Universitetet i Agder.
Hun har lang erfaring som foreleser i ernæringsfaget og har akkurat disputert ved UiO. Hun har forsket
på barn og unges drikke- og måltidsmønster. Hennes avhandling var basert på EU-prosjektet ENERGY og
det norske prosjektet Frukt og grønt i sjette. Frøydis har også stor erfaring med styrearbeid og sitter i
dag i universitetsstyret ved UiA.
2. Valg av Fondsstyremedlemmer
Fondsstyret i NSE består av tre personer, to valgt av Generalforsamlingen og en oppnevnt av NSE-styret
som deres representant. Fondsstyrets eksterne medlemmer Ida Tidemann-Andersen og Mai-Liss Molund
er ikke på valg i år.
3. Valg av Valgkomite
Christine Sommer
Christine Sommer jobber som doktorgradsstipendiat i STORK Groruddalen prosjektet, ved Oslo Diabetes
Forskningssenter.
Pernille Baardseth
Pernille Baardseth jobber som teknologisk ernæringsfysiolog ved Nofima AS Divisjon Mat.

4. Revisorer
Torunn H. Totland (1 år)
Torunn Holm Totland er stipendiat på Avdeling for ernæringsvitenskap på Universitet i Oslo.
E-post: t.h.totland@medisin.uio.no
Lisbeth Dahl (1 år)
Lisbeth Dahl er ansatt som forsker ved avdeling for sjømat og helse ved NIFES.
E-post: lisbeth.dahl@nifes.no
5. Valg av styremedlemmer til Stiftelsen Landsforeningen for kosthold og helse
Styret består av: Vigdis Brit Skulberg, Oslo Kommune, Helseetaten (Leder), Svein Olav Kolset, Avdeling
for ernæringsvitenskap, UiO (Styremedlem), Hanna Hånes, Folkehelseinstituttet (Styremedlem), Kaja
Lund-Iversen, Kreftforeningen (Varamedlem), Jorunn Sofie Randby, Helsedirektoratet (Varamedlem) og
ingen er på valg
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