Innstilling fra Valgkomiteen til Norsk Selskap for
Ernærings generalforsamling 16. april 2015
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: Maria Wik Markhus og Iren Vagstad Ellingsen.
Fondsstyremedlemmer: Ida Tidemann-Andersen og Mai-Liss Molund. Revisorer: Lisbeth Dahl og Torunn
H. Totland.
1. Valg av styremedlemmer i NSE
Maria Wik Markhus tar gjenvalg (2 år)
Har master i ernæringsbiologi fra UiB/NIFES (Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning) som
bygger på en bachelor i biomedical sciences fra UWIC i Cardiff/UK. Med bakgrunn i bacheloren er hun
autorisert bioingeniør i Norge og har jobbet som bioingeniør ved Barneklinikken på Haukeland
Universitetssykehus i 9 år. Hun tok doktorgrad i ernæring mars 2015 hvor hun blant annet så på
sammenhengen mellom kosthold/ernæringsstatus i svangerskapet og mors mentale helse, samt
sammenhengen mellom kosthold/ernæringsstatus hos mor og spedbarnets utvikling, i en prospektiv
longitudinell studie. Det er et tverrfaglig prosjekt mellom ernæringsforskere ved NIFES og forskere i
utviklingspsykologi ved regionsenteret for barn og unges psykiske helse.
Nytt styremedlem:
Aud Marit Eriksen (2 år)
Har master i Folkehelsevitenskap fra UiO og en bachelor i Samfunnsernæring fra Høgskolen i Akershus.
Med bakgrunn i bacheloren har hun tidligere jobbet og jobber med en rekke forskjellige prosjekter, som
de landsdekkende prosjektene «Smakens uke» og «Fiskesprell». Hun jobber til daglig ved Ressurssenter
for migrasjonshelse i helseetaten i Oslo kommune, der hennes stilling omfatter prosjektledelse,
produktutvikling og kommunikasjon. Hennes hovedprosjekt er utvikling av undervisningsmateriellet
«Kostholdsinformasjon for nyankomne innvandrere i Norge». Prosjektet er i samarbeid med HiOA,
diabetesforbundet og bydelene Alna, Grorud og Grünerløkka.
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
tar gjenvalg for 2 år.
3. Valg av Valgkomite
Christine Sommer
Christine Sommer jobber som doktorgradsstipendiat i STORK Groruddalen prosjektet, ved Oslo
Universitetssykehus, avdeling for endokrinologi.
Iren Vagstad Ellingsen
Iren Vagstad Ellingsen har en bachelor i ernæring fra Atlantis Medisinske Høgskole 2010, og jobber nå
som ernæringsfysiolog ved Heiaklinikken i Lier.
4. Revisorer
Nina C Øverby (1 år)

Nina C Øverby er utdannet klinisk ernæringsfysiolog og har en doktorgrad i ernæring frå Universitetet i
Oslo. Hun jobber som professor i ernæring og folkehelse ved Universitet i Agder
Inger Aakre (1 år)
Inger Aakre har en master i mat, ernæring og helse fra Høgskolen i Akershus og jobber som stipendiat og
høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
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
de er på valg. Forslag til kandidater vil bli lagt fram på Generalforsamlingen.
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