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Møtetype:

Årsmøte YATA Norge

Dato:

24. oktober 2021, kl 11 – 13

Sted:

Det akademiske kvarter, Bergen

Til:

YATA Norges landsstyre
YATA Bergen
YATA Trondheim
YATA Tromsø
YATA Oslo
YATA Stavanger
YATA Kristiansand
DNAKs representanter til YATA
YATAs medlemmer
Andre interesserte

Kopi:

Valgkomiteen

Innkalling til årsmøte i YATA Norge 24. oktober 2021
Kjære alle sammen,
Det kalles med dette inn til årsmøte i YATA Norge iht. vedtektene §7.
Årsmøtet finner sted søndag 24. oktober 2020 kl. 11 - 13 på Det akademiske kvarter i Bergen.
Inneværende styre gleder seg til å avlegge årsberetning, samt møte både nye og gamle venner av
YATA.
Grunnet smittehensyn vil fysisk deltakelse på årsmøtet i år være forbeholdt deltakerne fra
lokallagsstyrene som deltar på YATA Norges lokallagsseminar samme helg. Dersom du ønsker å
delta digitalt, bes du sende en e-post til post@yata.no, så ordner vi zoom-lenke til deg.
Velkommen!
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post@yata.no
(+47) 458 85 132
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Styret i YATA Norge
v/ president Jens Kristian Øvstebø
E-post: post@yata.no
Tlf.: +47 458 85 132
Møtetype:

Landsmøte

Dato:

24. oktober 2021, kl 11:00 – 13:00

Sted:

Det akademiske kvarter, Bergen, samt digitalt over Zoom

Til:

YATA Norges landsstyre
Leder YATA Bergen
Leder YATA Trondheim
Leder YATA Tromsø
Leder YATA Oslo
Leder YATA Stavanger
Leder YATA Kristiansand
DNAKs representanter til YATA
Medlemmer
Andre interesserte

Kopi:

Valgkomiteen
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4

Regnskap og budsjett
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6

Valg av landsstyre og kontrollkomité

8

Status på generalsekretærfunksjon og kontingentår
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Eventuelt
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1. Om YATA Norge
YATA Norge er en organisasjon for studenter, kadetter og unge yrkesaktive med interesse for
utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk.
Vi er politisk uavhengige, og jobber for å gi fremtidens ledere innen utenriks- og sikkerhetspolitikk
et godt grunnlag for å ta reflekterte beslutninger. YATA er opptatt av å skape muligheter for sine
medlemmer.
YATA Norge skal være et anerkjent og ettertraktet nettverk for unge voksne med ambisjoner innen
sikkerhets- og utenrikspolitikk.
Organisasjonens formål skal nås gjennom å:
1. Arbeide for å senke terskelen for å interessere seg for og involvere seg i spørsmål om
forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitikk,
2. Arrangere foredrag, konferanser, besøk eller andre relevante tilstelninger om tema knyttet
til organisasjonens interesseområder, både nasjonalt og internasjonalt,
3. Fremme og medvirke til samarbeid mellom interesserte personer og organisasjoner på tvers
av landet, for å bidra til bredere kunnskap, bedre kontaktnettverk og mer nyansert innsikt
for alle.
4. YATA står for Youth Atlantic Treaty Association Norway, og er underlagt Den norske
Atlanterhavskomité og tilknyttet det internasjonale YATA-styret.

2. Landsstyret 2020-2021
2.1. Landsstyrets sammensetning
Landsstyret ble valgt på årsmøte i YATA Norge 25. oktober 2020.
Styremedlemmene i den aktuelle styreperioden har vært:
●
●
●
●
●
●
●

President - Jens Kristian Øvstebø
Visepresident – Petter John Fotheringham Sørlie
Økonomiansvarlig – Silje Martine Olssøn
Kommunikasjonsansvarlig – Benedicte Røvik
Internasjonal koordinator: Karl Mandelid
Medlemsansvarlig: Mathias Bjørgung
Prosjektledere NorSec 2021: Julia Wong og Elias Baccouche

2.2. Lokallagsledere og observatører
Lokallagsledere med møte- og stemmerett for landsstyret har i samme periode vært:
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●
●
●
●
●

YATA
YATA
YATA
YATA
YATA

Trondheim: Beatrice Charlotte Sætre
Tromsø: Catrine Solheim
Oslo: Emil Klashaugen (til juni 2021) og Mathea Reine-Nilsen
Stavanger: Sander Olsen
Bergen: Håvard Rørtveit (til sep 2021) og Sander Stople (fra sep 2021)

●

YATA Kristiansand: Sander Olsen (startet i sep 2021)

Observatører til landsstyret med møte- og forslagsrett har i samme periode vært:
●
●
●

Kristoffer Ulvestad, Den norske Atlanterhavskomité
Andrea Sofie Nilssen, Den norske Atlanterhavskomité (frem til juni 2021)
Kristine Kivle, Den norske Atlanterhavskomité (fra august 2021)

Bilde: Treriksrøysa, Øvre Pasvik nasjonalpark. Foto: Markus Mira

3. Organisasjon
3.1. Landsstyrets virksomhet
Arbeidet i landsstyret i YATA Norge har vært betraktelig påvirket av smittesituasjonen som har pågått
i verden de siste to årene. YATA Norge har i tillegg til å drive den daglige driften av organisasjonens
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sentralledd, representasjon av organisasjonen utad og oppfølging av lokallag, også ansvaret for
gjennomføring av NorSec, internasjonale studieturer og gjennomføring av et årlig lokallagsseminar.
YATA Norge har det siste året mottatt midler til studieturer både til Georgia og Nordområdene, men
alle disse har dessverre måttet avlyses grunnet den pandemiske situasjonen.
YATA Norge greide likevel i november 2020 å gjennomføre et informasjonsprosjekt om
nordområdene, med tilhørende studietur til Kirkenes og Sør-Varanger. Det var også mulig å
gjennomføre et heldigitalt NorSec i mars, som nådde bredt ut gjennom strømming på både YouTube
og Facebook. Det ble også søkt om midler fra Fordelingsutvalget, men organisasjonen hadde pr 41.
desember 2020 for få medlemmer under 26 år. Som konsekvens av dette ble det besluttet å endre
«kontingentåret» til å heller følge kalenderåret.
Utover dette har landsstyret i den aktuelle perioden videreført fast virksomhet i YATA, herunder:
●

Drift og vekst av nettsider og sosiale medier

●

Utarbeidet og publisert ny nettside

●

Gjennom personlige møter og korrespondanse forvaltet organisasjonens forhold til
samarbeidspartnere, særlig DNAK og YATA International, prosjektpartnere som LNU,
Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet, samt nye leverandører av tjenester som
StyreWeb og senere Zubarus.

●

Kommunikasjonsarbeid, herunder redaksjon for artikler og informasjon til medlemmer, samt
besvare henvendelser til YATA som mottas på e-post, telefon og SoMe

●

Forvaltet organisasjonens medlemsregister

●

Forvaltet organisasjonens digitale arkiv i Google Suite

●

Økonomisk drift, herunder søknader om finansiering og rapportering på regnskap

●

Ytt støtte til lokallag i praktiske og prinsipielle spørsmål, deltatt på lokallagenes aktiviteter i
flere byer og tidvis gitt økonomisk støtte til lokale arrangementer

●

Representert

YATA Norge

i

ulike

fora innenlands

og utenlands,

for

eksempel

generalforsamling i Folk og Forsvar, og YATA Internationals General Assembly (sistnevnte
digitalt)
●

Formidlet muligheter for internasjonale seminarer og deltakelse til lokallag og medlemmer,
f.eks. Youth Mediterranean Dialogue, PAYS, YATA Germany seminar, DAYS, Balkan SAYS og
GlobSec

●

Planlagt og gjennomført lokallagsseminar for kompetanseheving og organisasjonsutvikling

●

Bidratt til valgkomiteer for lokallagenes årsmøter ved forespørsel

●

Avholdt jevnlige landsstyremøter med tilrettelegging for videokonferanse
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post@yata.no

4/5

Årsrapport YATA Norge - Styreperioden 2020-2021

Arbeid med overgang til betalt medlemskap i YATA:
I henhold til vedtak fra medlemmene på årsmøtet i 2018, og på grunnlag av rapporten som ble
levert av en arbeidsgruppe nedsatt av årsmøtet i 2017, har landsstyret i styreperioden
videreført arbeidet med betalt medlemskap i organisasjonen. Årlig kontingent er satt til kr 50,og kontingentåret er fra tidligere nå endret til å heller gjelde kalenderåret.

Bilde: Det nærmeste vi kom internasjonal studietur i perioden, ved Treriksrøysa. Foto: Markus Mira

3.2. Landsstyremøter i perioden
I henhold til vedtektene § 6 punkt 6 skal landsstyret avholde minimum ett styremøte i kvartalet. I
den aktuelle perioden har landsstyret avholdt 10 ordinære landsstyremøter.

4. Nye aktiviteter
Utover fast virksomhet som er beskrevet over har landsstyret og dets medlemmer engasjert seg i
ulike aktiviteter denne perioden:
●

Opprettet YATA Kristiansand

●

Planlegging til Bærekraftskonferansen 2021 i Bergen, som foregår den 22.-24. oktober

Oslo, 17. oktober 2021
Jens Kristian Øvstebø
President YATA Norge
YATA Norge
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Foreløpig regnskap for 2021 per. 18 oktober 2021
Inntekter
Offentlige tilskudd
Andre tilskudd og overføringer

2021
2020
NOK 0,00
NOK 0,00
NOK 30 000,00 NOK 35 000,00

Sum inntekt:

NOK 30 000,00 NOK 35 000,00

Kostnader
Varekostnader
Leie av lokaler
Kontorkostnad, trykksaker o.l.
Kostnad og godtgjørelse for reiser, diett, overnatting o.l.
Salgs-, reklame og representasjonskostander
Kontigent og gaver
Annen driftskostnad
Sum kostnader

NOK 0,00
NOK 0,00
NOK 0,00
NOK 0,00
NOK 0,00
NOK 62,90
NOK 5 295,30
NOK 0,00
NOK 2 268,00
NOK 874,86
NOK 2 104,40 NOK 12 415,00
NOK 13 197,00 NOK 1 563,40
NOK 22 864,70 NOK 14 916,16

Driftsresultat

NOK 7 135,30 NOK 20 083,84

Finansposter og ekstraordinære poster
Renteinntekt
Rentekostnad
Ekstraordinære inntekter
Ekstraordinære kostnader
Sum finansposter og ekstraordinære poster

NOK 0,00
NOK 0,00
NOK 0,00
NOK 788,50
NOK 0,00
NOK 0,00
NOK 2 758,50 NOK 14 344,32
NOK 2 758,50 NOK 15 132,82

Årsresultat

NOK 4 376,80

NOK 4 951,02

Forslag til budsjett for YATA Norge 2022
RESULTAT 2021
Midler på bankkonto
Kortsiktig gjeld
SUM

Noter
NOK 15 494,89 Per 18 oktober 2021
NOK
-

EGENKAPITAL
Midler på bakkonto
SUM

Noter
NOK 15 494,89 Egenkapital på driftskonto 18.10.2021
NOK 15 494,89

INNTEKTER
Driftsstøtte DNAK
Kontigent
SUM

Noter
NOK 30 000,00 Tilsvarer støtten tidligere år
NOK 27 500,00 Gitt at vi når 550 betalende medlemmer
NOK 57 500,00

KOSTNADER
Div varekostnader
Mat til møter o.l.
Kostnader ifm landsstyrets reiser
Annen godtgjørelse/honorar
Reklame og markedsføring
Skatter, avgifter og renter
Tilskudd til lokallag
Zubarus +eAccounting
Sikkerhetsbuffer
SUM

Noter
NOK 2 500,00 Medlemsavgift Folk og Forsvar o.l.
NOK 3 000,00 Årsmøte, styremøter o.l.
NOK 6 000,00 Nasjonal og internasjonal representasjon + årsmøte
NOK 3 000,00
NOK 2 500,00 Annonser til FB i forbindelse med utlysninger, arrangem
NOK
500,00
NOK 25 000,00 12 000 i driftsmidler fra DNAK, kontigentmidler etter me
NOK 14 000,00
NOK 1 000,00
NOK 57 500,00

RESULTAT

NOK

-

Frie midler til neste periode

18.10.2021

e medlemmer

epresentasjon + årsmøte

e med utlysninger, arrangementer o.l.

NAK, kontigentmidler etter medlemssystem

Valgkomiteens innstilling til styret i YATA Norge for perioden
2021/2022
Her vil dere kunne lese valgkomitéens innstilling, vårt arbeid i prosessen og våre prioriteringer. Det er
viktig å understreke at dette er valgkomitéens anbefaling til årsmøtet, og at selv om man ikke skulle
være en del av søknadsprosessen eller innstilt betyr ikke det at man ikke kan stille som motkandidat
på selve årsmøtet. Har du spørsmål om hvordan man stiller til valg uten å være innstilt kan du sende
dette til post@yata.no, så vil nåværende styre være disponible til å veilede deg gjennom prosessen på
selve årsmøtet.

Valgkomiteens sammensetning
Jamfør med vedtektene til YATA Norge paragraf 7.1.;
Valgkomiteen til årsmøtet nedsettes av landsstyret senest seks – 6 – uker før årsmøtet finner sted.
Komiteen skal bestå av minst tre – 3 – personer. Valgkomiteen konstituerer seg selv. Komiteen skal
bestå av minst en – 1 – person med verv i YATA Norge, enten avtroppende landsstyremedlem eller fra
lokallagsstyre. Valgkomiteen skal påse at vervene jf. § 6 utlyses senest fire – 4 – uker før årsmøtet.
Vervene skal utlyses via YATAs hjemmeside og sosiale medier. Komiteen skal presentere sin innstilling
på årsmøtet. Valgkomiteens medlemmer kan ikke innstille seg selv til styret.
Valgkomiteen ble satt ned 21.09.2021 og har bestått av seks medlemmer. Sammensetningen har sett
slik ut:

•

Karoline Foss, leder av valgkomiteen, YATA Oslo

•

Kristine Kivle, representant fra Den norske Atlanterhavskomité

•

Embla Sveinsdottir, YATA Tromsø

•

Jean-Marc Tshona, YATA Oslo

•

Mathias Hofgaard Bjørgung, avtroppende landsstyremedlem

•

Sander Olsen, YATA Kristiansand

Valgkomiteens arbeid og prioriteringer
Vervene ble utlyst 24.09.2021 noe som er i tråd med vedtektene der det skal lyses ut senest fire uker
før årsmøtet. Søknadsfristen var 04.10.2020, og dette på bakgrunn av at valgkomiteen skulle ha nok
tid til å gjennomføre intervjuer, samt skrive en velbegrunnet innstilling.

Valgkomiteen har arbeidet med ulike områder i prosessen. Valgkomiteen har svart på henvendelser
på e-post, laget intervjuguide, planer for gjennomføring av intervju, holdt intervjuer og skrevet
innstilling. Arbeidet har vært tidkrevende. Totalt har valgkomitéen brukt ca. 7 timer på diskusjon av
arbeidet, kandidater og komme frem til en innstilling, samt 8 timer på intervjurunden. Til neste år
anbefales det at valgkomiteen blir satt ned på et tidligere tidspunkt.
Arbeidet i forkant og under søknadsprosessen resulterte i totalt 19 søkere til landsstyret. Videre ble 16
personer intervjuet, og intervjuene varte i maksimum 30 minutter. Av disse 16 var det én kandidat som
trakk sin søknad. Bakgrunnen for at kun 16 personer ble innkalt til intervju er basert på de innsendte
søknadene, samt tidsbruk. Under alle intervjuene har valgkomiteen fulgt en intervjuguide slik at alle
kandidater fikk noenlunde lik mulighet til å vise seg selv frem på likt grunnlag.
Når valgkomiteen videre har vurdert kandidatene har det vært noen prioriteringer som har ligget til
grunn. Valgkomiteen har blant annet prioritert personlige egenskaper høyt, og valgkomiteen har valgt
å innstille på et landsstyre man tror ville fungert godt sammen. Dermed har ikke kun tidligere erfaringer
vært en prioritering for valgkomiteen.
Det er viktig å påpeke at alle kandidater som har søkt er mer enn kvalifiserte nok for et verv i
landsstyret, og at valgkomiteen har stått overfor vanskelige valg i innstillingsprosessen. Valgkomiteen
har og etterstrebet en omtrentlig kjønnsfordeling.

President
Det har totalt vært to søkere til vervet som president. Valgkomiteen har i sin vurdering vektlagt
lederskap, personlige egenskaper og tidligere erfaringer. Det har vært viktig for valgkomiteen å innstille
på noen vi mener kan utøve godt lederskap og som har visjoner for YATA Norge. Valgkomiteen har
dermed valgt å enstemmig innstille på Jens Kristian Øvstebø som president for YATA Norge i perioden
2021/2022.
Jens har over tid vist seg som en god leder for en organisasjon som YATA Norge. Han er tydelig, faglig
tung og god til å “samle trådene” og skape resultater av diskusjonene rundt om i YATA Norge.
For Jens er det viktig å fullføre arbeidet med å få på plass en generalsekretær og komme i gang med
det sosiale igjen, etter ett og et halvt år med pandemi. Mange, til og med dem som har erfaring i YATA,
har ikke opplevd hvordan det normalt er å delta på sosiale arrangement i organisasjonen. Som
president, vil Jens etter valgkomiteens mening være med på å komme tilbake til studieturer, større

samlinger, spennende foredrag og ikke minst det å bygge nettverk i en internasjonal organisasjon.
Kontinuitet er viktig når en skal fortsette på større prosjekter, og med Jens Kristian Øvstebø som
president mener valgkomitéen at organisasjonen vil ruste seg for medlemsvekst, økt aktivitet og flere
muligheter.
Basert på Jens sine tidligere erfaringer, sine visjoner og mål for året som kommer og sine personlige
egenskaper er valgkomiteen overbevist om at Jens Kristian Øvstebø er den beste kandidaten til vervet
som president i YATA Norge for perioden 2021-2022.

Visepresident
Det har totalt vært seks søkere til vervet som visepresident. Valgkomiteen har i sin vurdering vektlagt
tid og fleksibilitet, organisatoriske ferdigheter, overblikk over organisasjonen, visjoner og mål og
personlige egenskaper. Det har vært viktig for valgkomiteen at visepresidenten skal besitte kunnskap
om YATA og ha konkrete visjoner og mål for organisasjonen, da visepresident ofte jobber svært
organisatorisk. Dermed har valgkomiteen enstemmig valgt å innstille Elias Baccouche som
visepresident for YATA Norge i perioden 2021/2022.
Elias har studert internasjonale studier med spesialisering i statsvitenskap, midtøstenstudier med
arabisk, og nå tar han en mastergrad i statsvitenskap. Elias har i den siste styreperioden vært
medansvarlig for NorSec 2021. Som NorSec koordinator viste han stor gjennomføringsevne og initiativ
utover vervets rammer. Han har et godt overblikk over organisasjonen, har gode tanker og visjoner for
hvordan YATA Norge skal vokse framover, og han har gode ideer om hvilke fokusområder YATA Norge
bør sette seg. Dette mener valgkomiteen vil være viktig for perioden fremover.
Ellers viser Elias enormt engasjement og kunnskap om YATAs arbeid og vil etter valgkomiteens mening
fungere godt i samarbeidet med organisasjonens innstilte president. Basert på Elias sine tidligere
erfaringer, personlige egenskaper og motivasjon for vervet, er valgkomiteen overbevist om at Elias er
den beste kandidaten til vervet som visepresident for perioden 2021/2022.

Internasjonal koordinator
Det var totalt ni søkere til vervet som internasjonal koordinator. Valgkomiteen har i vurderingen sett
etter noen som har klare mål for vervet, en genuin interesse for YATA som organisasjon, samt
internasjonal erfaring. Valgkomiteen har dermed valgt å enstemmig innstille på Karl Håkon Lilløy
Mandelid som internasjonal koordinator for perioden 2021/2022.

Karl Håkon har bred erfaring fra organisasjonslivet, blant annet gjennom SCRAP London (Strategic
Concept of Removal of Arms and Proliferation), Daily Scandinavian, SOAS Radio og Vibbefanger. I tillegg
har han bodd mange år utenlands, blant annet i Kina, Argentina, England og New Zealand. Han har
også vært praktikant ved Norges generalkonsulat i Guangzhou, Kina. Karl Håkon har gode
språkkunnskaper i norsk, engelsk, kinesisk og spansk, noe valgkomiteen mener er en ressurs når man
skal opprettholde og videreutvikle kontakten med andre YATA-land. Valgkomiteen oppfatter Karl
Håkon som en kompetent, samarbeidsvillig og ydmyk person som kan passe inn i omtrent alle
settinger. Dette mener valgkomiteen er viktige egenskaper i vervet som internasjonal koordinator. Han
har et ønske om å bidra til organisasjonen med de erfaringene han har, samt å bruke sitt internasjonale
nettverk i YATAs favør. Karl har besittet dette vervet i den foregående perioden og har vist at han
utfører sine arbeidsoppgaver på en grundig og god måte, valgkomiteen har tiltro at dette vil fortsette.
Basert på Karl Håkon sin motivasjon for vervet, hans tidligere erfaringer og personlige egenskaper er
valgkomiteen overbevist om at Karl Håkon er den beste kandidaten til vervet som internasjonal
koordinator for perioden 2021/2022.

Medlemsansvarlig
Det har totalt vært seks søkere til vervet som medlemsansvarlig. Valgkomiteen har i sin vurdering
vektlagt engasjement, kjennskap til organisasjon og motivasjon for vervet, samt ideer og visjoner for
hvordan organisasjonen kan vokse. Det har og vært særdeles viktig for valgkomiteen å innstille en
kandidat med personlige egenskaper som egner seg til å opprettholde og videreutvikle kontakten med
lokallagene. Valgkomiteen har dermed enstemmig valgt å innstille Julia Wong som medlemsansvarlig
med organisatorisk ansvar i styreperioden 2021/2022.
Julia har en bachelorgrad i statsvitenskap fra universitetet i Stavanger, og en master i Peace and
Conflict fra universitetet i Tromsø. Hun har vært lokallagsleder i YATA Tromsø, og initierte og ledet et
større informasjonsprosjekt for YATA Norge Nordområdeprosjektet ifjor. Julia har et ønske om at
organisasjonen skal drives mer samkjørt, organisert og at medlemmenes tilbud utvides. Siden høsten
2020 har hun også en del av landsstyret som prosjektleder for NorSec 2021. Men hun har tatt ansvar
utover dette vervet blant annet knyttet til årets Bærekraftskonferanse i Bergen. Med det
organisatoriske ansvaret har Julia erfaring med å søke om støtteordninger til prosjekter hos LNU.

Basert på Julias tidligere erfaringer, motivasjon for vervet og hennes personlige egenskaper er
valgkomiteen overbevist om at Julia er den beste kandidaten til vervet som medlemsansvarlig for
perioden 2021/2022.

Økonomiansvarlig
Det var én søker til vervet som økonomiansvarlig, men kandidaten trakk sin søknad under
innstillingsprosessen. Vervet som økonomiansvarlig blir derfor valgt av landsmøtet uten innstilling fra
valgkomiteen.

Kommunikasjonsansvarlig
Det var totalt fem søkere til vervet som kommunikasjonsansvarlig. Valgkomiteen har i vurderingen
vektlagt tidligere erfaringer med kommunikasjonsarbeid, samt motivasjon og visjoner for vervet.
Valgkomiteen har dermed enstemmig valgt å innstille på Malene Iren Eilertsen som
kommunikasjonsansvarlig for styreperioden 2021/2022.
Malene er en energisk og kunnskapsrik person med flere års organisatorisk fartstid, og med god
erfaring på kommunikasjonsfeltet. Hun går bachelorstudiet i medievitenskap ved Universitetet i Oslo,
og har organisatorisk bakgrunn fra Europeisk Ungdom, Høyres Studenter og Studentparlamentet ved
UiO. Under årets Stortingsvalgkamp var hun også ansatt som grafisk valgkampsekretær hos Oslo Unge
Høyre. Vi synes Malene hadde flere gode tanker om hvor hun ville ta kommunikasjonsfeltet i YATA
videre. Under intervjuet snakket hun både om aktivitetsnivå og tilgjengelighet og roste YATA Oslo til
inspirasjon.
Valgkomiteen er overbevist om at Malenes kvaliteter, motivasjon og erfaring gjør henne til et godt
tilskudd til landsstyret og vil utfylle vervet som kommunikasjonsansvarlig godt i styreperioden
2021/2022.

Prosjektkoordinatorer for NorSec
Det var totalt fire søkere til vervet som NorSec prosjektkoordinator. Valgkomiteen har i vurderingen
vektlagt at de to personene skal passe hverandre, og at de kan bidra på ulike områder. I tillegg har det
vært viktig for valgkomiteen at de skal ha motivasjon og tid til vervet, og at de kan presentere noen
tanker om NorSec 2022. Valgkomiteen har dermed valgt å enstemmig innstille på Benedicte Røvik og
Maiken Auvi Raaen som NorSec prosjektkoordinatorer for perioden 2021/2022.

Benedicte har lang erfaring fra organisasjonslivet, både fra politiske organisasjoner og ikke- politiske
organisasjoner. Av erfaring fra YATA har hun tidligere vært leder av YATA Bergen i to år og sittet i
landsstyret som kommunikasjonsansvarlig. Benedicte har klare visjoner og målsettinger for NorSec, og
hun forteller om interessante temaer som kan vært aktuelle for NorSec 2022. Benedicte fremstår også
som positiv, engasjert og initiativrik, personlige egenskaper valgkomiteen anser som viktige i
prosjektkoordinator-rollen.
Maiken har god faglig erfaring gjennom utdanningen sin, med en mastergrad i etterretning og
internasjonal sikkerhet og en bachelorgrad i internasjonale studier. Valgkomiteen oppfatter Maiken
som en organisert og strukturert person med et ønske om å legge inn mye arbeid for å få til en god
konferanse. Det har også vært viktig for valgkomiteen å finne en kandidat som har tid til vervet, noe
Maiken har forsikret oss om at hun har. Videre fremstår Maiken som sosial og utadvendt og
valgkomiteen mener hun og Benedicte vil samarbeide godt både med hverandre, men også med resten
av landsstyret.
Basert på Benedicte og Maiken sine visjoner for NorSec 2022, deres motivasjon for vervet og
personlige egenskaper er valgkomiteen overbevist om at Benedicte og Maiken er de beste kandidatene
til vervene som prosjektkoordinatorer for NorSec i perioden 2021/2022.

Kontrollkomité
Jamfør med vedtektene til YATA Norge paragraf 6.2.:
YATA Norges kontrollkomité skal bestå av tre medlemmer av YATA Norge og/eller DNAK uten verv i
landsstyret. Formålet med kontrollkomitéen er å være et rådgivende kontrollorgan i organisasjonen.
Kontrollkomitéen skal fortløpende holdes orientert om virksomheten og fremlegge rapport for
landsmøtet årlig.
Valgkomiteen har valgt å nominere følgende til YATA Norges kontrollkomité:
•

Silje Martine Bøe Olssøn, avtroppende landsstyremedlem

•

Mathias Hofgaard Bjørgung, avtroppende landsstyremedlem

•

Kristoffer Vold Ulvestad, representant fra Den norske atlanterhavskomité

