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Valgkomiteens innstilling til Styret for Europabevegelsen 2015-2017 

Valgkomiteen avleverer med dette sin innstilling til nytt styre for Europabevegelsen for videre behandling på Europabevegelsens 56. ordinære 

landsmøte. Landsmøtet blir avholdt 6. - 7. november 2015 og valgkomiteen fremmer sin innstilling minst to uker før (§ 4.6).  

 

Valgkomiteen har i perioden 2013-2015 bestått av: Kristin Clemet (leder), Gjermund Hagesæter, Øystein Moen, Heidi Furustøl og Vidar  

Bjørnstad. Valgkomiteen innstiller nytt styre i henhold til vedtekter ifølge mandat fra det sittende styret.  

 

Leder av Europeisk Ungdom tiltrer styret med fulle rettigheter. 

Posisjon Navn Bakgrunn 

Leder Jan Erik Grindheim 
(Gjenvalg) 

Grindheim (1959) er statsviter med hovedfag og doktorgrad i sammenlignende politikk fra 
universitetet i Bergen. Han jobber i dag som selvstendig næringsdrivende innen utredning og 
undervisning. Grindheim er også tilknyttet tenketanken Civita der han arbeider med 
handelspolitikk. Han har tidligere vært ansatt ved NTNU og universitet i Oslo (UiO) og vært 
ansvarlig redaktør for tidsskriftet Stat & Styring.   
Jan Erik Grindheim er en profilert akademiker med hovedfokus på europeisk politikk og EU, 
frivillige organisasjoner og norsk offentlig forvaltning. 

Posisjon Navn Bakgrunn 

Nestleder Irene Johansen 
(Gjenvalg) 

Johansen (1961) har karriere fra offentlig forvaltning og som tillitsvalgt i Arbeiderpartiet. Hun 
har vært stortingsrepresentant for Østfold fylke siden 2005. Johansen er medlem av 
finanskomiteen og er varamedlem til Stortingets delegasjon til EFTA-
parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen. Johansen 
gjennomfører for tiden en bachelor i Europastudier ved Universitetet i Oslo.  
Irene Johansen har vært varamedlem i Europabevegelsens sentralstyre (2011-2013) og 
nestleder i styret fra 2013. 
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Posisjon Navn Bakgrunn 

Styremedlem Hans Frode K. Asmyhr 
(Gjenvalg) 

Asmyhr (1970) er jurist fra Universitetet i Oslo og har karriere som ansatt og tillitsvalgt i 
Fremskrittspartiet. Han var stortingsrepresentant for Akershus fylke i perioden 2005-2013.  
Asmyhr er ansatt som seniorrådgiver i Burson-Marsteller med politisk strategi, 
myndighetskontakt og budskapsutforming som arbeidsfelt.   
Hans Frode K. Asmyhr har sittet to perioder i Europabevegelsens styre (2011-2015). 

Styremedlem Gro Hilde Reinsborg 
(Gjenvalg) 

Reinsborg (1971) er siviløkonom og har en mastergrad i internasjonal politikk fra University of 
Leeds i Storbritannia. Hun jobber i dag som økonomisjef i Hamar fylkeskommune og har 
tidligere jobbet som blant annet stabsleder ved Høgskolen i Hedmark og seksjonssjef i 
Skattedirektoratet. Gro Hilde Reinsborg har sittet som medlem i fylkesstyret i 
Europabevegelsen i Hedmark og er i dag nestleder i EB Hedmark. Hun har vært medlem av 
Europabevegelsens styre siden 2013. 

Styremedlem Cecilie Staude 
(Gjenvalg) 

Staude (1964) har en bachelor i kommunikasjon fra University of Utah i USA og en Master of 
Management fra Handelshøyskolen BI i Oslo. Der underviser hun som høyskolelektor ved 
Institutt for markedsføring og er fagansvarlig for BIs kurs i sosiale medier. Hun har tidligere 
jobbet som kommunikasjonsrådgiver for flere kommunikasjonsbyråer, deriblant Geelmuyden 
Kiese, og publisert bok og artikler om sosiale medier. Hun har vært medlem av 
Europabevegelsens styre siden 2013. 

Styremedlem Torbjørn Wilhelmsen 

 
(Ny) 

Wilhelmsen (1955) har en MBA innen strategisk ledelse fra Norges Handelshøyskole og er for 
øvrig utdannet adjunkt. Wilhelmsen er eneaksjonær i rådgivningsfirmaet WIKOS AS i Bergen, 
som spesialiserer seg på kommunikasjonsrådgivning og fasilitering innen ledelse- og 
strategiprosesser. Wilhelmsen har erfaring innen media- og kommunikasjonsarbeid og 
styrearbeid. Han har vært leder for Europabevegelsen i Hordaland siden 2013.    

Styremedlem Merete Agerbak-Jensen 
 

(Ny) 

Agerbak-Jensen (1967) er utdannet journalist. Hun jobber i dag som kommunikasjonssjef i 
UNICEF Norge. Agerbak-Jensen har tidligere hatt en karriere som lokalpolitiker for Høyre og 
var byråd for byutvikling i Oslo 2006 – 2009. Hun satt i bystyret i tre ulike perioder mellom 
1987 og 2003.  Agerbak-Jensen har tidligere arbeidet som journalist i VG og har hatt en rekke 
ulike informasjons- og kommunikasjonsstillinger i NORAD, Avinor og Oslo Sporveier.  

 


