
Inns$lling frå valnemnda i Kringkas$ngsringen 

Styreleiar: 
Guro Kvalnes (leiar, attval for eitt år) 
Guro Kvalnes kjem frå Ullensvang i Hordaland. Ho jobbar som marknadskonsulent i 
Samlaget, og har ein mastergrad i litteraturformidling. Kvalnes gjekk på Nynorsk mediesenter 
våren 2014, og hadde praksis og vikariat i NRK Kulturnytt etterpå. 

Styremedlemar: 
Kristofer Olai Ravn Stavseng (attval for to år) 
Kristofer Olai Ravn Stavseng kjem frå Stordal i Møre og Romsdal. Han har studert retorikk 
og språkleg kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Stavseng er leiar i Oslo KrFU og har 
vore tidlegare nestleiar i Norsk Målungdom. Nå jobbar han som rådgjevar for politikk og 
kommunikasjon for Norges Handikapforbunds Ungdom. 

Hans-Olav Rise (ikkje på val) 
Hans-Olav Rise kjem frå Ulsteinvik i Møre og Romsdal. Han er vikar i innanriksredaksjonen i 
NRK Nyheter. Rise var nynorskpraktikant våren 2012, etterpå har han jobba i NRK Møre og 
Romsdal, og studert journalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Ved sida av studia 
arbeidde han for NTB og NPK. 

Liv Ragnhild Sjursen (ny, på val for to år) 
Liv Ragnhild Sjursen kjem frå Fusa i Hordaland. Ho er språkkonsulent i NTB-Arkitekst. Ho 
har ein mastergrad i språk og kommunikasjon. Sjursen gjekk på Nynorsk mediesenter våren 
2014, og hadde praksis i Her og Nå. Etter det har ho arbeidde i NRK Trøndelag, i 
kommunikasjonsavdelinga til NTNU, og som tekstforfattar i byrået HvabeHager i Trondheim. 

Mattias Rolighed Bergset (ny, på val for to år) 
Mattias Rolighed Bergset kjem frå Nordfjordeid i Sogn og Fjordane. Han har studert sosiologi 
ved Universitetet i Oslo og journalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Bergset har 
jobba i Changemaker, NRK Sogn og Fjordane og NRK Nyheter. Nå går han snart over til eit 
vikariat i Vårt Land. 

Vedtektene opnar for å utvide styret med éin til to medlemar. Valnemnda føreslår å 
utvide styre med éin person, og har innstilt på: 
Martin Årseth (ny, på val for to år) 
Martin Årseth kjem frå Lindås i Hordaland. Han har studert historie ved Universitetet i 
Bergen, og har jobba som journalist i Vest-Telemark blad og NPK. I 2017 var han praktikant 
ved Nynorsk avissenter i Førde, der han hadde ekstern praksis i Klassekampen. Han har nå 
fått fast jobb i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.  

Valnemnda opplyser om inhabilitet når det gjeld Martin Årseth, og at det må vera opp til 
årsmøtet å godkjenne han som styremedlem. 



Varamedlemar: 
Vegard T. Foseide (1.vara) 
Vegard T. Foseide kjem frå Fræna i Møre og Romsdal, og jobbar i Jobbsøkerhjelpen. Han har 
studert nordisk, engelsk, spansk og pedagogikk i Oslo. Foseide var nynorskpraktikant 
2010/2011, og fekk fast jobb som informasjonskonsulent i Changemaker etterpå. Han har òg 
jobba ei tid i Von kommunikasjon. Foseide har vore styreleiar i Kringkastingsringen. 

Jon Låte (2. vara) 
Jon Låte kjem frå Odda i Hordaland. Han har studert Interiørarkitektur og møbeldesign ved 
Kunsthøgskulen i Bergen, og har mellom anna jobba i Norsk Form i elleve år. Låte har vore 
leiar i Noregs Mållag og i Kringkastingsringen. I dag er Låte frilansar og pensjonist, og tek 
oppdrag som interiørarkitekt og rådgjevar. 

Marit Heier Lajord (3. vara) 
Marit Heier Lajord kjem frå Valdres i Oppland, og studerer jus i Oslo. Ho har òg gått på 
Forfattarstudiet i Bø og har gav ut barneboka Olava og bestefar i 2013. 

Anders Veberg (4. vara) 
Anders Veberg kjem frå Sogndalsfjøra i Sogn og Fjordane. Han har bakgrunn frå framtida.no, 
NRK P3, NRK Sogn og Fjordane, Sogn Avis og Universitas. Veberg er utdanna ved 
journalistutdanninga i Volda og har studert statsvitskap ved Universitetet i Oslo. Han jobbar 
nå som journalist i Aftenposten Kultur. 

Revisor: 
Karl Peder Mork 
Karl Peder Mork kjem frå Oslo og har i perioden 2016-2018 vore leiar i Studentmållaget i 
Oslo. Han har òg vore leiar for Norsk Målungdom. Mork studerer musikk på deltid ved 
Universitetet i Oslo. 


