
Innstilling fra Valgkomiteen 2023

Presentasjon av kandidater

Nestleder

Navn May Cecilie Lossius 

Alder 64

Lokalforening Oslo Sanitetsforening

Verv Nestleder

Verv/evt. gjenvalg

Organisasjonserfaring Har vært aktiv og engasjert i ulike verv i OSF, NKS både 
lokalt og i fylket fra 2012.

Utdannelse/
yrkesbakgrunn

Er i dag fungerende avdelingsdirektør i 
Helsedirektoratet.bl.a Master i helseledelse og 
helseadministrasjon, Universitetet i Oslo 

Motivasjon Hun har et stort hjerte for OSF, stor motivasjon og tid til å 
bidra til å sette en god retning for foreningen. Hun er godt 
informert og engasjert i de saker som OSF jobber med i 
dag, og har mye erfaring og kompetanse som hun gjerne 
deler med styret og foreningen. 



Styremedlem 1

Navn Trude Tvedt

Alder 41

Lokalforening Oslo Sanitetsforening

Verv/evt. gjenvalg Styremedlem (gjenvalg)

Verv/evt. gjenvalg Styremedlem fra 2021

Organisasjonserfaring Styreverv i OSFF siden 2015, og Styreverv i OSF siden 
2019 

Medlemsmøte komite, vervekomité, engasjert i 
fastelavensris både binding og salg. 

Utdannelse/
yrkesbakgrunn

Er utdannet siv.øk/revisor, og er Statsautorisert 
regnskapsfører. Jeg eier og driver eget  regnskapsforetak. 
Master i Strategi og Innovasjon.

Jobber daglig med alt innen økonomi, både i eget selskap, 
og for kunder.

Motivasjon «Styret trenger nå kontinuitet og ro. Vi har masse 
prosjektet gående, både de som er kjent i foreningen og 
andre mer konfidensielle prosjekter, som er i arbeid. Jeg 
ønsker å fortsatt være med på disse prosjektene, og jeg 
trenger to år til i styret for å kunne lande noen av de 
ballene som vi har kastet opp.»



Styremedlem 2

Navn Hanan Abel Rehman

Alder 33

Lokalforening Oslo Sanitetsforening

Verv Styremedlem

Verv/evt. gjenvalg Ny

Organisasjonserfaring Flere styreverv og engasjement i ulike organisasjoner

Utdannelse/
yrkesbakgrunn

Matematikker med Master i grunnskoledidaktikk og 
bachelorgrad, faglærer for tospråklige lærere. 
Tolkeutdanning. Grunder og lærer, forfatter og foreleser, 
medlem av bydelsutvalget i Oslo. Fokus på matematikk, 
integrering og arbeid med barn og unge.

Motivasjon Solid erfaring i språk og matematikkundervisning, liker å 
jobbe med mennesker, kreativ, selvsikker, punktlig, lett å 
ha kontakt med. Motiveres av å ta utfordringer og ønsker å 
være et godt forbilde for kvinner, og spesielt kvinner og 
barn med innvandrerbakgrunn. 



Styremedlem 3

Navn Berit Solberg Olsen

Alder 71

Lokalforening Oslo Sanitetsforening

Verv Styremedlem

Verv/evt. gjenvalg Gjenvalg

Organisasjonserfaring  2 års erfaring fra styret i OSF, gjennomgått alle NKS kurs 
for opplæring av styremedlemmer, sittet i Valgkomiteen

Utdannelse/yrkesbakgr
unn

Administrativ utdanning fra BI og Markedshøyskole. 45 
års administrativ ledererfaring fra ulike avdelinger i Hydro

Motivasjon Oslo Sanitetsforening er blitt viktig for meg. Jeg er glad i 
foreningen. Jeg vil vi skal lykkes med de oppgavene vi har 
påtatt oss, og jeg ønsker i enda en periode å bidra til at OSF
beholder sin gode status og sitt rennomme.

Jeg ønsker også å være med videre når vi skal vurdere 
eiendomsmassen, evaluere tilbud fra leverandører og legge 
planer for vedlikehold

Jeg vil bl.a. gjerne delta i arbeidet med å forespørre, 
vurdere, evaluere og inngå en ny revisorkontrakt

Jeg trives spesielt godt med Maria Lundberg som leder av 
avdelingen


