
Innstilling fra valgkomiteen til Bergen SV 

Forslag til nytt styre i Bergen SV: 

Verv Navn Gjenvalg 

Leder Audun Syltevik Ja, 1 år 

Politisk nestleder Emma Gyllander Ny, 2 år 

Organisatorisk nestleder Salman Chaudhry Ikke på valg, ny rolle, 1 år 

Kasserer Augusta Moen Opsahl Ny, 2 år 

Styremedlem Rannveig Jordalen Ikke på valg 

Styremedlem Ivar Stefansson Ny, 2 år 

Styremedlem Frøydis Olaussen Ny, 2 år 

1. vara Lena Grønningsæter Ja, 1 år 

2. vara  Soukaina Legdani Hiis Bergh Ny, 1 år 

3. vara Henning Jensen Ny, 1 år 

 

Forslag til revisorer: Lillian Blom og Johanne Vaagland (begge gjenvalg) 

Presentasjon av kandidater som er på valg til styret 

Audun Syltevik fyller 30 år i år, kommer fra Bergen og har hatt verv i SV siden 2017 (som 

økonomiansvarlig i fylkeslaget, og fra 2022 som leder i lokallaget). Spesielt er han opptatt av arbeidet 

med bydelsvis organisering i Bergen SV. Hans ønske er at så mange som mulig kan forme og styre sin 

lokale SV-aktivitet selv, og at SV på ulike nivå er et middel for det enkelte medlem til å forme den 

politiske utviklingen i Bergen og sitt nærmiljø. For øyeblikket jobber han som doktorgradsstipendiat 

ved Senter for vitenskapsteori, med utdanning i filosofi og sosiologi som bakgrunn.  

Emma Gyllander er 25 år og utdannet med en master i sammenlignende politikk. Hun arbeider som 

vitenskapelig assistent ved Institutt for sammenlignende politikk og tar en etterutdanning i 

pedagogikk ved siden av. Emma har vært aktiv i SV/SU siden 2011 og har blant annet vært leder for 

studentlaget til SV. Hun er spesielt opptatt av et levende Bergen for alle, en human og rettferdig 

boligpolitikk, og en byplanlegging som gjør byen vår tilgjengelig for alle, ikke bare de få. I lys av årets 

kriser vil hun også trekke frem viktigheten av lønn eller annen inntekt som man kan leve av. 

Salman Chaudhry er 20 år og kommer fra Oslo, men har bodd på Vestlandet i snart 10 år. Han er 

lektorstudent i sosiologi og nordisk ved Universitetet i Bergen og jobber som vikar i 

voksenopplæringen. Salman vil prioritere medlemmenes organisatoriske og praktiske kunnskaper for 

valgkampen, ruste opp og ta i bruk bydelslagenes ressurser og legge til rette for at de kan skape 

aktivitet og interesse på deres måte opp mot valget. Tidligere har han vært fylkesleder i Vestland SU 

og sitter i sin andre periode som sentralstyremedlem i Norsk Folkehjelps Solidaritetsungdom.  

Augusta Moen Opsahl er fra Oslo og flyttet til Bergen i 2018. Hun studerer juss, og begynner å jobbe 

hos Jussformidlingen i mars. Augusta har vært leder av Høyden SV og Venstrealliansen (VA), sittet 

som listeleder for VA i studentparlamentet, sittet i styret og vært lokallagssekretær for Bergen SV og 

er nå økonomiansvarlig i SVs nasjonale studentnettverk (Sosialistisk studentnettverk). Hun er spent 

på det videre arbeidet med bydelslag, og håper vi klarer å øke engasjementet og deltakelsen i flere 

deler av organisasjonen. Politisk er hun opptatt av studentpolitikk, likestilling og bærekraftig 

omstilling.  

Ivar Stefansson er halvt islandsk og har bodd i Bergen 28 av sine 30 år. Han er forsker ved 

matematisk institutt på Universitetet i Bergen. Der jobber han bl.a. med bergvarmesystemer. Han 



meldte seg inn i SV før forrige kommunevalg og er aller mest opptatt av klima- og miljøspørsmål, men 

også veldig oppmerksom på koblingen til fordelingsspørsmål. Ivar har en del organisasjonserfaring fra 

friidrett, bl.a. som styreleder for IL Gular. Han har også hatt styreverv på UiB og i nasjonale og 

internasjonale forskningsinteresseorganisasjoner for bergvarme. 

Frøydis Olaussen er 44 år og jobber som administrasjonsleder i Raftostiftelsen. Hun er leder i 

Sydneshalvøyen SV, og var fram til årsskiftet fylkessekretær for Vestland SV. Frøydis er opptatt av 

global skattepolitikk, klimakrisen, gode oppvekstvilkår på Møhlenpris og at alle medlemmer i Bergen 

SV blir sett og møtt på en god måte i partiet. 

Lena Grønningsæter er 42 år gammel, fra Bergen, jurist og jobber i administrasjonen på Høgskulen 

på Vestlandet. Hun liker vedtekter og er opptatt av kvinnekamp og sosial rettferdighet. Lena har 

generelt lite tid, men mye engasjement. Hun har vært aktiv i partiet siden studietiden og tenker å 

fortsette å yte etter evne.  

Soukaina Legdani Hiis Bergh er fransk-marokkansk, 33 år og har bodd i Bergen siden 2018. Hun er 
utdannet sivilingeniør i infrastruktur og arealplanlegging, har master i økonomi og jobber som 
byplanlegger i Bergen kommune. Soukaina har hatt verv i studentorganisasjoner på lokalt og 
europeisk nivå, vært leder for Bergen Klimanettverk og deltatt i planlegging og gjennomføring av 
flere valgkamper for la France Insoumise (SVs franske søsterparti). Hun vil at alle skal få den hjelpen 
de trenger i en vanskelig økonomisk tid, og at byen skal bli bedre forberedt på klimaendringer. 
 
Henning Jensen er 49 år og bor på Fjøsanger. Han født i Bergen, vokste opp på Paradis med foreldre i 
arbeiderbevegelsen og ble tidlig med i AUF hvor han hadde tillitsverv både lokalt og nasjonalt. 
Henning har bakgrunn som journalist og har en fortid i BA og Bydelsavisene, men jobber nå mest som 
skribent og rådgiver. Han har erfaring fra Norsk Journalistlag, og som hovedtillitsvalgt for Sydvesten, 
Åsane Tidende og Lyderhorn. Han er lidenskapelig opptatt gatekunst og bymiljø, fluefiske og sjøliv. 
Hans politiske hjertesaker er klima, grønn byutvikling, arbeidsliv, velferd og fordeling.  
 
 
 
Valgkomiteen har bestått av:  
 
Tina Åsgård (leder), Ole Helge Gundersen, Sara Bell og Yngve Haugsdal (SU).  
 
Emma Gyllander ble også valgt som medlem av valgkomiteen på årsmøtet i 2022. Hun deltok på 
første del av valgkomiteens første møte, men trakk seg for å kunne bli vurdert som kandidat til 
styret.  
 
 
 

 


