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LM-sak 8: Valg 
 
Valgkomiteens innstilling 
 
Valgkomiteen har bestått av Solveig Skår, Brynjar Rasmussen, Frank Kvarstein og 
Merete Søbstad (leder). 

Valgkomiteen har i arbeidet med å foreslå styre for neste periode gjennomført 
samtaler med daglig leder, styreleder og alle styrerepresentanter inkludert 
varamedlemmer, for å danne oss et bilde av hvordan styret har fungert i 
inneværende periode. Valgkomiteen har forsøkt å finne en god balanse mellom 
stabilitet, kontinuitet, videreføring av kompetanse og samtidig noen justeringer og 
fornyelser i et allerede meget godt fungerende styre. Enkelte styremedlemmer har 
ikke ønsket å stille til gjenvalg.  
 
Det er gjort sonderinger i ulike relevante miljøer og til tross for aktiv informasjon og 
oppfordring både fra administrasjonen og valgkomiteen, har vi mottatt svært få 
forslag fra medlemmene. Det er lagt vekt på en god fordeling mellom de ulike 
medlemsgruppene. Komiteen har hatt fokus på kandidater med kompetanse innen 
fag, økonomi og politikk, i tillegg til kjønn og geografisk fordeling jfr. vedtektene. 

 

Valgkomiteens innstilling for perioden 2021 – 2023: 
( ): regiontilhørighet 
 
Styre:  
Ingrid Brattset (ø), leder 
Stian Westerhus (m), nestleder  
Anette Storli Andersen (s)  
Didrik Ingvaldsen (v) 
Cecilie Nogva (m) ny 
Heidi Lekang (n) ny 
Live Maria Roggen (ø)  
Terje Lauvdal (s) 
Dag Erik Knedal Andersen (ø) ny      

Vara: 
Jakop Hauan Janssøn (n) ny 
Signe Irene Time (v) ny 
Sanskriti Shrestha (ø) ny    
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Presentasjon av nye kandidater: 
 

Cecilie Nogva f. 1972 
Cecilie jobber som produsent i Moldejazz på tiende året og har 
totalt 20 års erfaring fra festivalen i forskjellige funksjoner. Sitter 
i styret til Storyville Jazz Club, varamedlem i Midtnorsk 
jazzsenters styre og styremedlem i Kvam og Sellanrå 
skolekorps. 
 
 

Heidi Beate Lekang f. 1982 
Heidi Beate Lekang er direktør for Nordlysfestivalen i Tromsø. 
Hun brenner for musikkfeltet og er svært opptatt av å fremme 
kvalitet og legge til rette for nyskaping. Hun er opptatt av å 
bygge gode samarbeid og gi utøverne gode rom til å skape i. 
Hun har en bred bakgrunn og har blant annet ti år bak seg innen 
marked og informasjon ved Hålogaland Teater. Heidi har en 

internasjonal mastergrad i ledelse og utvikling av kulturorganisasjoner.   

 
Jakop Hauan Janssøn f. 1986 
Jakop Hauan Janssøn er en slagverker og komponist som etter 
tidens løp har gjort seg bemerket som en spennende tilvekst i 
det norske musikkmiljøet. Han er utdannet jazztromme-slager, 
men er også influert av verdensmusikkarven i møte med 
prinsippene for samtidsmusikken fra 1900-tallet og i dag. Han 
har skapt filmmusikk og bestillingsverker som blant andre 

Ishavsblod, Døgnrytme og live-musikk til filmen Veiviseren. Han er dypt involvert i 
den samiske musikkscenen og er en aktiv forkjemper for nyskaping innenfor feltet. 
Janssønn er svært opptatt av musikerens levekår og at respekten for kunsten blir 
ivaretatt og framsnakka i alle anledninger. 

 
Dag Erik Knedal Andersen f. 1983 
Dag Erik Knedal Andersen er trommeslager med en bachelor 
fra jazzlinja i Trondheim og master fra Norges Musikkhøgskole, 
i tillegg første avdeling jus ved UiO. Har de siste ti årene 
samarbeidet jevnlig med en rekke av de fremste utøverne 
innen improvisert musikk i Europa. Har tidligere erfaring fra 
blant annet valgkomiteen i TONO og sitter i valgkomiteen for 
Østnorsk jazzsenter. 
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Signe Irene Time f. 1987 
Signe Irene Time fra Jæren arbeider som musiker og vokalist 
basert i Stavanger. Hun er lektorutdannet i utøvende musikk 
ved Universitetet i Stavanger. Signe Irene jobber med ulike 
uttrykk innen improvisasjonsorientert musikk, både innen 
jazztradisjonen og samtidsuttrykket. Hun har skrevet musikk 
til barne-forestillinger og bestillingverk til Maijazz og 
Vossajazz og har mottatt flere utmerkelser for sitt virke; 

Stavanger Kommunes kulturstipend, Time kommunes kulturstipend og UiS sitt 
Vederlagsfond. Signe Irene er engasjert i flere styreverv som i Vestnorsk 
Jazzsenter og Kitchen Orchestra. Hun har tidligere drevet jazzklubben Stajazz og 
festivalene Earwawaves og Stavanger Improv.  

 
Sanskriti Shrestha f. 1990 
Sanskriti Shrestha er en nepalsk tablaspiller som har vært 
bosatt i Oslo siden 2010. Hun har aktivt blandet sine 
tradisjonelle nepalske og indiske musikalske røtter med jazz, 
improvisert, folk, elektronisk og eksperimentell musikk. 
Samtidig som hun er en kreativ musiker, er hun også 
bandleder og en eventyrlysten komponist. Hun har utdanning 
fra Kathmandu og har en master i utøvende jazz/improvisert 
musikk ved Norges Musikkhøgskole og studerer for tida 

Kulturledelse der. I studietiden har hun jobbet som arrangør og bookingansvarlig for 
konsertserien Musikkbaren (2013-2015). Hun har også lang erfaring som lærer og 
leder av workshops og seminarer, både for barn, ungdom og voksne studenter på 
universitet og konservatorienivå. I 2021 har hun vært frivillig veileder for festivalen 
Echoes in the Valley i Kathmandu. 

 

 
Følgende av dagens styremedlemmer innstilles til gjenvalg: 
 
Ingrid Brattset (1957) er en svært erfaren person fra norsk jazzmiljø med årelang 
erfaring fra festivaler, klubber og regionsentre. Hun innstilles til sin fjerde periode som 
styreleder i Njf. 

Stian Westerhus (1979) Gitarist, komponist og sanger, med bachelor i jazzstudier 
fra Middlesex University samt master fra Jazzlinja i Trondheim. Stian har sittet som 
vara i TONOs styre siden 2013. Han innstilles til din andre periode som nestleder i 
Njf. 
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Didrik Ingvaldsen (1960) har siden 1984 hatt en karriere som jazzmusiker, 
komponist og pedagog, har en mastergrad fra Leeds College of Music (LCM), samt 
studier i New York.  Han har undervist ved LCM og Universitetet i Stavanger, men 
jobber nå som komponist og utøver. Han har tidligere styreerfaring fra Foreningen 
Norske Jazzmusikere og Vestnorsk Jazzsenter. Didrik innstilles til sin tredje periode, 
denne gangen som styremedlem. 

 
Terje Lauvdal (1960) er lærer ved videreutdanning i musikk og administrasjon (BJ) 
og jobber som rektor på Flekkefjord ungdomsskole. Han sitter som styreleder i 
Flekkefjord Jazzklubb og har hatt flere perioder i styret i Sørnorsk jazzsenter. Terje 
innstilles til sin tredje periode. 
 
Live Maria Roggen (1970) har utdannelse fra Jazzlinja i Trondheim, og har vært 
utøvende vokalist på den norske jazzscenen siden 1995 som medlem av ulike band 
og konstellasjoner. Hun er siden 2006 fast ansatt jazzlærer ved Norges 
Musikkhøgskole. Live innstilles til sin andre periode i styret. 
 
Anette Storli Andersen (1981) har master i teatervitenskap og doktorgrad i 
teatervitenskap-Ibsenstudier. Hun er for tiden ansatt i Skien kommune som 
spesialrådgiver på kulturkontoret. Anette innehar flere ulike styreverv og er blant 
annet styremedlem i Skiensjazzdraget. Anette innstilles til sin andre periode i styret, 
denne gangen som styremedlem. 

 
 

 

Kontrollkomitéen innstilles til gjenvalg: 

Bjørnar Vasenden (1972), leder, er avdelingsleder i produktdesign-firmaet Inventas 
Bergen, tidligere styremedlem i Nasjonal jazzscene og tidligere styreleder i Bergen 
Jazzforum. Vasenden har sittet i Norsk jazzforums styre i perioden 2007-2017. Hans 
kompetanse, erfaring og historikk i Norsk jazzforum og norsk jazzliv er stor. Bjørnar 
innstilles til sin tredje periode i kontrollkomiteen. 
 
Linda Skipnes Strand (1978) er bosatt i Bodø, og til daglig gründer og daglig leder i 
selskapet Bædi & Børdi. Linda har lang fartstid innen norsk jazz. I 2006 leverte hun 
masteroppgave i Medievitenskap ved Universitetet i Bergen hvor hun skrev om norsk 
jazz og kulturpolitikk. I påfølgende år har hun vært daglig leder i Bergen Jazzforum, 
pressesjef i Nattjazz, daglig leder ved Nasjonal jazzscene, prosjektleder i Nordnorsk 
jazzsenter og daglig leder i Ad Lib jazzklubb.  Linda innstilles til sin andre periode i 
komiteen. 
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Kari Rolland (1958) er ansatt ved Oslo Kulturskole som lærer i saksofon, 
improvisasjon m.m. og ved Norges Musikkhøgskole som lærer i instrumentdidaktikk. 
Kari Rolland jobber frilans som utøver, pedagog, kapellmester, komponist og 
arrangør, samt kulturpolitisk siden midten av 70-tallet. Hun var Foreningen Norske 
Jazzmusikeres siste styreleder og Norsk jazzforums første nestleder. Kari innstilles til 
sin andre periode i komiteen. 
 

 

Kunstnerisk utvalg innstilles til gjenvalg: 

Kunstnerisk utvalg utnevnt etter forrige landsmøte og første møte ble avholdt i 2020. 
Men bakgrunn i utvalgets korte virketid har valgkomiteen vektlagt utvalgets 
kontinuitet og derfor innstilt alle medlemmer til en ny periode. Det er i hht § 4.4.1 
ingen representant fra styret, men med Trude Storheims lange styrekompetanse, 
mener valgkomiteen likevel at denne funksjonen blir godt ivaretatt. 
 
Roger Lygre Solvang (1986), daglig leder i Bergen Jazzforum (v) 
Trude Storheim (1972), festivalleder Vossajazz (v) 
Eirik Hegdal (1972), saksofonist, komponist, lærer ved NTNU Institutt for musikk (m) 
Ivan Mazuze (1980) saksofonist og komponist (ø) 
Mathilde Groos Viddal (1969) saksofonist, klarinettist og komponist (ø) 
 

 

Styrets innstilling til valgkomité:   
Tollef Østvang (leder) – ny 
Inger Haugan Aasland - ny  
Solveig Skår 
Brynjar Rasmussen 
 

 

Forslag til revisor:  
Revisjonsfirmaet Bente Wilhelmsen   
Ryensvingen 3, 0680 Oslo 

  

       


