Valgkomiteens innstilling til nytt landsstyre for ADHD Norge
Leder: Irene Angen, Oppland
Irene Angen (48) er utdannet bachelor innen sosialfaglig arbeid
(sosionom).
Irene har arbeidserfaring fra skolefritidsordning ved Vormsund
barneskole i Nes kommune (20 år og leder), barnehage, skole,
barneverntjeneste og psykiatrisk sykehus.
Irene har vært leder i ADHD Norge Oppland 2004-2010, og aktiv i styret
etter det. Hun var 3. vara til landsstyret i 2003-2007 og styremedlem
2007-2010. Hun er også likeperson og foredragsholder. Hun har vært
brukerrepresentant ved bl.a. Sykehuset Innlandet, Statped Oppland,
NAV og vært styremedlem i FFO Oppland.
Irene er leder i ADHD Norge Oppland i dag og også styremedlem i MEforeningen i Hedmark og Oppland. Hun er opptatt av organisasjonsarbeid og interessepolitisk
arbeid.

Nestleder: Thomas Idem, Oslo
Thomas Idem (45) har erfaring fra bl.a. journalistikk, reiseliv og
eventbransje. Med utdannelse innen Nevro Lingvistisk Programmering
(NLP) har han siden 2010 arbeidet som coach og kursholder. Han har holdt
en rekke foredrag med fokus på ADHD og hvilket potensial som ligger i
diagnosen. Han har vært sekretær og leder i Oslo fylkeslag. Han er vara til
brukerrådet ved BUPA ved Oslo universitetssykehus, og fullfører for tiden
en bachelorgrad innen læringspsykologi ved OsloMet – storbyuniversitetet.
Thomas er innehaver av diagnosen ADHD og synes den passer ham godt.

Styremedlemmer:
Mona Breding Lersveen, Nord-Trøndelag
Mona Breding Lersveen (46) er bosatt i Verdal og er utdannet
helsesekretær. Mona har barn og ektefelle med ADHD og representerer
dermed pårørende. Mona har sittet i landsstyret i 2 perioder;
henholdsvis som vararepresentant og styremedlem. Hun har lang
erfaring med organisasjonsarbeid og frivillig arbeid og har vært aktiv i
fylkeslaget til Nord-Trøndelag siden 2006. Hun er bl.a. likeperson og
brukerrepresentant flere plasser samt at hun er kursleder for
mestringskurs.

Merete Holm, Finnmark
Merete Holm (51) er utdannet sykepleier og har også spesialpedagogikk 1
og 2 fra høyskole og nesten fullført lærerutdanning. Hun bor i kommunen
Bjørnevatn, som grenser både til Russland og Finland. Hun har vært
styremedlem i ADHD Norge Finnmark siden 2009, fylkesleder siden
2010. Videre brukerrepresentant i Rådet for likestilling av
funksjonshemmede, DPS Øst-Finnmark, Statped nord, vara i
Finnmarkssykehuset og Sykehusapotek Nord, medlem i referansegruppe
til R-FAAT og medlem i styret til Bikuben 2012-2017.
Hun har ADHD-diagnose.

Anders Samnøy, Vestfold
Anders Samnøy (52) er lærer ved Nøtterøy videregående skole med
fagkretsen norsk og informasjonsteknologi. I tillegg er han veileder i
nettkurset «ABC om ADHD» for ansatte i grunnskolen.
Anders har vært medlem siden 2003, styremedlem i ADHD Norge Vestfold
fra 2007, nestleder fra 2010 og fylkesleder fra 2014 til 2017. Fra 2014 til
2017 var han også leder av valgkomiteen for FFO Vestfold.

Varamedlemmer:
Bjørn Thunem, Rogaland
Bjørn Thunem (43) er medeier og prosjektleder i RMB Malerservice as, som
han driver sammen med kona.
Han har vært medlem i mange år og har vært fylkesleder i Rogaland siden
2016. Han er varamedlem i FFO Rogaland, foreslått nestleder fra 2018. Han
er også ungdomsleder i frivillig verv i Adventkirken i Stavanger. Bjørn og
kona holder jevnlig foredrag om å leve med ADHD for både ansatte og
elever ved skoler samt NAV.
Han ønsker å være med på å utvikle organisasjonene videre.
Han har ADHD-diagnose, som han fikk i voksen alder.

Ingvild Haukø, Buskerud
Ingvild Haukø (44) bosatt i Hurum i Buskerud og har vært medlem siden
2017. Hun har barn med ADHD og representerer pårørende. Hun har en
BSc (Bachelor of science) i medisinsk biokjemi og videreutdanning
innen salgs- og markedsføringsledelse. Hun jobber nå som salgs- og
markedsføringssjef for et bioteknologiselskap og har over 10 års erfaring
innenfor medisinteknisk salg rettet mot helsevesenet og offentlige
instanser. Ingvild har erfaring fra frivillig organisasjonsarbeid, bl.a. med
oppstart av Hurum lokalavdeling for Barnas Turlag, som er
underavdeling av DNT Buskerud (Den Norske Turistforening), hvor hun
var leder for lokallaget i 4 år.

Kontrollutvalg:
Leder:
Arthur Mandahl, Sør-Trøndelag
Daglig leder ved Vårres brukerstyrte senter i Trondheim. Medlem i landsstyret 2001-2011.
Leder av kontrollutvalget 2016-2018.

Medlemmer:
Trond Løvdok, Hordaland
Spes.ped. lærer ved Os vidaregåande skule. Landsstyremedlem 1999-2005. Medlem i
valgkomiteen 2005 til minst 2007. Webansvarlig i ADHD Norge fra oppstart i 2000 til 1. mai
2016.
Dag Pagander, Akershus
Styremedlem i Oslo og Akershus fylkeslag på 90-tallet. Landsstyremedlem
(økonomiansvarlig) fra minst 1999 og til 2005. Ansatt som økonomiansvarlig ved
hovedkontoret 2005-2014. Nyter nå tilværelsen som pensjonist.

Varamedlem:
Tove Tendenes, Rogaland
Lærer ved Gjesdal ungdomsskole. Landsstyremedlem 2003-2013. Fylkesleder i Rogaland
2004-2006. Leder av valgkomiteen 2013-2016. Veileder i nettkurset «ABC om ADHD» for
ansatte i grunnskolen.

