
Valgkomiteens Anbefalinger 

Nestleder 
May Cecilie Lossius har meget relevant erfaring og bakgrunn fra offentlig forvalting 
innen helse, omsorg og frivillighet i bl.a. kraft av sin stilling i Helsedirektoratet. Hun 
har god kunnskap om økonomistyring- og budsjettarbeid, politisk samarbeid og 
pavirkning, og hun kan mye om arbeidsgiverrett og om relevant offentlig 
forvaltningsrett som vil være en stor styrke for OSF a fa inn i styret. 

Styremedlem 1

Trude Tvedt har to ars verdifull erfaring fra styret Hun har høy kompetanse innen 
revisjon og regnskap som styret trenger. Ivaretar videre styrearbeid med det nye 
styret som ble etablert 2022. Hennes brennende engasjement for økonomistyring og 
for a videreutvikle foreningen, og ikke minst ivareta de verdier foreningen har er, 
viktig for kontinuitet og ro i det arbeidet styret har fremfor seg.

Styremedlem 2

Hanan Abdel Rahman er en yngre kandidat med allsidig og bred styre- og leder 
erfaring. Hun har arbeidet med ungdom, flyktninger og integrering, som er en viktig 
del av OSFs arbeid. Hun er punktlig og leverer pa de oppgavene hun patar seg, er 
engasjert og energisk og stor har motivasjon til a jobbe for OSF sine saker. Hun har 
god politiske erfaring og brenner for inkludering i alle lag, ogsa i styrearbeid.

Hun er en god representant som vil dele sitt nettverk og apne dører til viktige 
samarbeidspartnere fremover. 

Styremedlem 3

Berit Solberg Olsen er en erfaren og viktig ressurs for OSF. Hun har lang fartstid i 
foreningen og har hatt mange roller i OSF og fylket. Hun har masse energi og 
motivasjon til a fortsette i styret og er en representant som ivaretar og følger opp 
malsettinger.  Solberg-Olsen vil ivareta det arbeidet styret har engasjert seg i, og har 
satt seg godt inn i de saker som star pa agendaen de kommende ar. Solberg -Olsen er 
sterkt ønsket gjenvalgt for a ivareta samarbeidet internt i styret, ivareta foreningens 
langvarige historie og a komme med innspill til nye strategiske valg. En god 
sparringspartner.


