Kjære søkere,
Valgkomiteen har etter flere intervjuer og grundige avveininger kommet frem til hvilke kandidater som vil
utgjøre styret i YATA Oslo for det kommende året. Vi er veldig fornøyde med antall søkere og det høye
nivået på søkerne i søknadsbunken. Det høye nivået på søkermassen gjorde imidlertid
utvelgelsesprosessen utfordrende, men valgkomiteen føler seg trygge på sitt valg.
Den endelige beslutningen er tatt på bakgrunn av intervjuene, samt vurdering av kandidatenes fagbakgrunn
og tidligere erfaring og engasjement for organisasjonen. I innstillingen har valgkomiteen lagt vekt på å få et
styre med variert bakgrunn, kontinuitet, og hvem vi tror vil fungere som gode representanter for YATA. Se
nederst i mailen for liste over innstilte kandidater.
Vi vil veldig gjerne takke alle som har søkt et verv i YATA Oslo. Dersom du fremdeles ønsker å stille til valg
for å få et verv i YATA Oslo er det mulig å nominere seg selv eller andre kandidater på årsmøtet. Vi vil også
oppfordre dere alle til å delta på våre arrangementer og å søke verv til neste år.
Alle som stiller til valg bes forberede en kort introduksjon om seg selv på ca. ett minutt. Medlemskap i YATA
er påkrevd for å ha et verv. Er du ikke medlem? Bli det kjapt og gratis på www.yata.no.
Til slutt vil vi informere om at årsmøtet vil ta sted 21. november klokken 18.00 – 20.00 på Akerselva
Atrium, Christian Krohgs gate 16, 0185 Oslo.
Utover denne innstillingen publiseres innkalling, dagsorden og vedtekter i dag. Årsrapporten vil
være tilgjengelig den 14. november.
Følgende kandidater er innstilt som medlemmer av det nye styret i YATA Oslo:
Leder: Bård Drange (f. 1992)
Nestleder: William Boley Diseth (f. 1995)
Økonomiansvarlig: Maria Naomi Varnum Christensen (f. 1993)
Kommunikasjonsansvarlig: Lene Marita Berg Hermann (f. 1996)
Maiken Mikalsen Øsleby (f. 1992)
Hannah Maria Hernandez (f. 1992)
Ida Bergitte Andersen Hundvebakke (f. 1990)
Andrea Sofie Nilssen (f. 1991)
Luu Huyen Le (f. 1993)
Kent Rosenby (f. 1993)
Dersom du har spørsmål til innstillingen kan du ta kontakt på denne yataoslo@gmail.com
Vennlig hilsen valgkomiteen

