Innstilling sentralstyret:
Leder:
Sondre Berg Kristensen
Sondre er en 22 år gammel gutt fra det glade sørland, nærmere bestemt Grimstad. Han er
nylig ferdig på prestisjeskolen BI i Bergen. Han bor nå i Oslo hvor han har startet en ny
plantebedrift. Sondre har vært et aktivt medlem av NCFU siden 2009, blant annet som
styremedlem og leder i Agder i flere år. Nå er han nestleder i sentralstyret, noe han har vært
siden 2013. Iløpet av denne perioden var han også fungerende leder fra august 2015, til
mars 2016. Sondre er en allsidig kar som har gjort et fabelaktig arbeid i sentralstyret. I tillegg
til en solid bakgrunn i NCFU er Sondre veldig positiv og flink til å inkludere alle menneskene
rundt seg Vi i valgkomiteen mener Sondre vil gjøre en fantastisk jobb som leder i NCFU,
med den erfaring han har jobbet seg opp gjennom alle årene i organisasjonen.
Nestleder:
Ada Amalie Rom Abrahamsen
Ada Amalie er gladjenta fra Randaberg som i dag bor og studerer sykepleie i Grimstad. Ada
har siden 2013 vært aktiv i lokallag, både som styremedlem i Rogaland og som leder i Oslo
og Akershus og Agder. I disse årene har hun skapt god stemning på arrangementer både
lokalt og sentralt. Ved å være god på å se og ta vare på alle rundt seg og med en latter som
smitter, har hun fått en veldig sentral rolle i NCFU som ei alle kommer godt overens med.
Ada har hatt mange forskjellige oppgaver i sentralstyret de siste to årene, og vist seg å ha
stor arbeidskapasitet og ansvarsfull. Vi er derfor sikre på at hun vil gjøre en fabelaktig jobb
som nestleder i NCFU. Sammen med Sondre som leder kommer de til å styre NCFU-skuten
trygt videre!
Styremedlemmer:
Ida Kristine Kjølberg
Ida kommer fra Vestby, sør for Oslo. Ida har vært aktiv i NCFU siden 2012 og ble nestleder i
Oslo og Akershus i 2013. Fra 2014 har hun sittet der som leder. Hun har hatt ansvar for
gjennomføring av flere regionalleirer med stor suksess. Hun har også jobbet tett med NCF
Oslo Akershus og jobbet aktivt for medlemmene i NCFU O/A. Ida er nettopp ferdig med
bachelor i økonomi og studerer videre for å bli lærer. Ida er ei glad og flink jente, som er
grundig i arbeidet sitt. Hun har også en egen evne til å holde seg rolig på tvers av ulike
situasjoner. Vi i valgkomiteen er sikre på Ida kommer til å fortsette å gjøre en god jobb
fremover i sentralstyret.
Andreas Teigland
Andreas er kort oppsummert en fotballinteressert gladlaks fra Bergen som er veldig engasjert
i organisasjonsarbeid! Han har vært sentral i NCFU Trøndelag siden 2012, blant annet som
leder. Det siste året har han også sittet i sentralstyret. Der revolusjonerte han
lokallagsarbeidet ved å videreførte og utvikle lokallags-arbeidserfaringen sin fra Trøndelag.
Andreas er organisert og ryddig i arbeidet sitt, og god med økonomi. Med disse
egenskapene har han drevet prosjektår og lokallagsarbeidet videre på en organisert og
strukturert måte. Ellers er han snill og flink til å se de rundt seg, et viktig medlem for NCFU!
Line Sofie Røren Eide
Line Sofie ble et aktivt medlem i NCFU Trøndelag like etter at hun fikk cøliaki i 2014. Ved
første mulighet ble hun med i lokallaget og i fjor ble hun med i sentralstyret hvor hun i år har
jobbet med medlemsbladet PISK. Line Sofie sitter med store ressurser og er ei som får ting
gjort. Hun er godt likt av de hun jobber med, tydelig og snill. Selv om hun ikke har vært med
så lenge har hun rukket å gjøre seg til en sentral person som vil være veldig nyttig for NCFU
å ha med seg inn i hennes siste år.

Ingrid Fjellstad
Ingrid er ei solstråle fra Trøndelag med bakgrunn i psykologi. Hun har vært aktiv i NCFU i
flere år. Først i lokalstyret i Troms i 2012 og siden i Trøndelag, hvor hun i år er nestleder. I
løpet av denne tiden har hun vært med å gjennomføre er rekke ulike arrangement og sitter
med mye god erfaring fra dette. I tillegg har hun vært aktiv på treff og leirer, både lokalt og
sentralt, blant annet de fleste/alle organisasjonsseminar siden 2012. Ingrid går nå inn i sitt
siste år i NCFU og ønsker å legge ned en siste og ekstra innsats for organisasjonen. Ved
siden av stor motivasjon og tid til å jobbe med NCFU er Ingrid ei blid og omgjengelig jente
som kommer godt overens med alle rundt seg!
Selina Olufsen
Selina er ei godjente fra Bodø i Nordland, men som nå studerer på BI i Trondheim. Hun
begynte å engasjere seg i NCFU i 2014, da startet hun lokallag i Nordland. Dette har hun fått
til med glans. Hun sitter fortsatt som leder der og ønsker å utvikle seg videre i sentralstyret.
Selina er ei engasjert jente med mange gode egenskaper. Hun har blant annet vært aktiv i
PISK hvor hun har skrevet flere artikler, og hun er alltid med å skape god stemning i
organisasjonen. Vi tror Selina vil gjøre en flott jobb i sentralstyret!

Innstilling til valgkomité:
Thea Ballangrud
Thea har vokst enormt i NCFU på veldig kort tid. Hun ble med første gang på
Nydiagnostisert helg i Trondheim høsten 2014 og etter det har hun bare blitt mer og mer
aktiv. Hun er styremedlem og bloggansvarlig i NCFU Oslo og Akershus, i tillegg til at hun
skriver for PISK. Hun er også leder for fagutvalget ved Institutt for pedagogikk og
styremedlem i studentutvalget ved det Utdanningsvitenskapelige fakultet i Oslo. Vi er sikre
på at hun sitter med den kunnskapen som trengs for å kunne sitte i valgkomiteen i NCFU.
Sarah Gajda Faanes
Sarah kommer fra Trondheim og har mye å gi tilbake til NCFU. Hun ble aktiv for mange år
siden i NCFU Trøndelag da hun ble med på sitt første bakekurs. Etter det så har hun møtt på
absolutt alle lokale treff med NCFU Trøndelag. I tillegg ble hun med i styret i NCFU
Trøndelag og har sittet der noen år og sitter nå som leder der. Hun har derfor god kontroll på
hva det er å sitte i et styre og hvilke egenskaper som trengs. Vi har stor tro på at hun vil gjøre
en god jobb i valgkomiteen for NCFU.
Aslaug Berge
Aslaug er fra Fusa utenfor Bergen, men bor nå i Oslo. Hun har vært med på NCFU
arrangementer i mange år, sittet i lokallagsstyret i Hordaland og blitt godt kjent med både de
som er og har vært i sentralstyret og øvrige medlemmer. Aslaug er ei veldig sosial jente og
liker å inkludere alle. Vi vet at hun vil gjøre en god jobb i valgkomiteen sammen med de to
andre.

