Innstilling fra valgkomiteen 2019
Ikke på valg
Heidi Wamnes. Styremedlem 1 år

På valg:
Tess Erngren- Styremedlem 2 år
Diplomert Hundeinstruktør, Hundepsykolog og TAGteacher.
Bachelorgrad i Psykologi.
Startet GoodDog i Oslo i 2006.
Tess har hele livet jobbet både med mennesker og dyr. De siste ti årene har hun arbeidet
fulltid med rehabilitering av hunder og kursing av hundeeiere. Tess brenner for å forbedre
relasjon og kommunikasjon mellom hund og menneske. Hennes familie består katten Pucifur,
og hundene Lucifur og Lilith, Siberian Huskys, som alltid er ved hennes side - aller helst på
toppturer i de vakre norske fjell.
Som grunnlegger av GoodDog jobber Tess hovedsaklig med yrkesutdannelsen til GoodDog
Academy, som foredragsholder og TAGteacher for mennesker og barn med hundeskrekk.
Tess har siste to årene bidratt frivillig på gården ved behov, samt donert plasser til ansatte
både på yrkesutdannelse og foredrag.
Lisbeth McBride- Styremedlem 2 år
Lisbeth er en engasjert dame som er levende opptatt av dyrevelferd. Hun har hatt hund i 25 år
sammenlagt, hatt flere omplasseringshunder, og har nå FOD hunden Laika som fast
følgesvenn. Tidligere hadde hun omplasseringshunden, Buddy, som hadde stått lenket til et
dukkehus i et år før Lisbeth overtok. Hun jobbet intenst med å rehabilitere denne hunden, og
Buddy ble etter hvert ganske trygg på omverdenen. De fikk 6 år sammen før Buddy ble en av
de siste ofrene for hundeloven. Lisbeth kjempet en to år lang kamp mot politi og rettsvesen,
men tapte dessverre. Hun har i etterkant holdt appeller for NOAH mot hvordan hundeloven
praktiseres i Norge i dag.
Til daglig arbeider Lisbeth med regnskap og har herifra nyttig kompetanse som vil gagne
FOD sitt styre.
Petter Schaug-Pettersen- Styremedlem 2 år
Petter har vært mer eller mindre aktiv som frivillig på FOD siden 2013. Han har vært til stor
hjelp med praktiske ting på gården og har bidratt masse med bla å ta med langtidsbeboer
Fergus på både hytteturer og andre langturer. Petter er opptatt av dyrevelferd og at dyr skal ha
et verdig liv. Han har hatt katt mesteparten av livet, og har nå en omplasseringskatt, men er
glad i alt på fire bein.
I det daglige jobber Petter i IT bransjen. Han har utover dette interesser og kompetanse på
mange områder. Petter har tidligere erfaring fra styrearbeid bla fra Oslo Pistolklubb og
Sandvika Dykkerklubb.
Petter trives godt på FOD gården, og har sett spesielt den siste perioden at FOD har utviklet
seg i positiv retning. Han ønsker gjerne å være med å bidra til at FOD fortsetter denne
positive utviklingen fremover.

Jørn Balslev – Styremedlem 2 år
Markedsøkonom, tidligere senior bedriftsrådgiver
Har også etablert flere selskaper og er i dag partner, eier og markedsdirektør i Expert Reiser et selskap som driver sportsreiser. Jobber med mennesker og prestasjoner hver dag.
Ved siden av dette jobber Jørn som frivillig i Kirkens SOS med krisetelefoner og har
styreverv.
Jørn har alltid vært en dyreelsker og har adoptert to hunder fra FOD. Disse var begge
huskyblandinger som var engstelige og utrygge, men som utviklet seg til å bli trygge,
balanserte og utrolig fine familiehunder. Han har i dag en eurasier på 8 mnd.
Jørn ønsker å bidra for å gjøre FOD til en mer kompetent organisasjon, hvor ansatte og
frivillige jobber i samme retning og med respekt for hverandre. Det skal være moro å gå på
jobb i FOD. Jørn ønsker å bidra ved å skape nye inntektskilder og ser at ved en mer kreativ
prosess at FOD har gode muligheter til økonomisk støtte fra private, næringsliv og gjennom
positive aksjoner. Han ser behov for å legge opp til en mer åpen FOD gård uten at det går på
bekostning av dyrenes ve og vel. Dyrene må sikres trygge og positive opplevelser i møtet med
FOD og bli godt ivaretatt. Mye av dette ser han er på gang. Han ønsker å oppfordre til at
ledelsen i samarbeid med styret lager en plan og målsetninger for arbeidet og at
kvartalsrapporter legges ut på nettsidene til fri gjennomgang for medlemmene. Dette legger
opp for åpenhet og at den nye ledelsen kan evalueres til neste årsmøtet i forhold til
måloppnåelse. Som nytt styremedlem ønsker han å bidra til at dette skjer.
Malgorzata Zawadzka- Vara 1 år
Gosia har sittet i FOD sitt styre som styremedlem i 2 år, og har her bidratt stort med
administrative oppgaver. Hun har i tillegg til dette en mindre administrativ stilling på gården
og har bidratt frivillig med administrative oppgaver på kattehuset i flere år. Gosia har god
oversikt over medlemssystem, regnskapssystem og sheltermanager som vi benytter både på
kennel og kattehuset. Hun er godt kjent med fakturasystem, webside og fb-sider/grupper
tilknyttet FOD.
Gosia er en sann dyreelsker. Hun stiller opp sent og tidlig for dyrene, enten det er som
fellevakt, for å sjekke chip eller ta vakt på gården. Hun har selv tre egne katter (Lurifaks,
Tequila og Sherlock). Sherlock er det siste tilskuddet til potefamilien, og ble adoptert i
desember 2018 etter å ha vært i fosterhjem hos Gosia og familien i lengre tid. Han er en
seniorpus med en del helseutfordringer bla diabetes.
Gosia er kunnskapsrik og kompetent med stor arbeidskapasitet og enda større vilje til å stille
opp for FOD. Hun er løsningsorientert og pragmatisk, med en vilje til å hjelpe dyrene som er
helt etter FODs formål og verdigrunnlag. Hun er utdannet ingeniør fra Krakow med tre
mastergrader i kjemi, to fra Krakow og en fra UIO. Vi er glad for at Gosia ønsker å stille
videre som varamedlem.

Geir Isaksen- Vara 1 år
Geir har sittet som vara i to år, og vi er glad for at han ønsker å stille videre et år til. Geir har
de siste 7 årene stilt med en fantastisk frivillig innsats på gården. Sammen med kona er han
stort sett på plass på gården flere ganger i uken for å hjelpe med hundene. Hjemme tar Geir
vare på to FOD hunder og en FOD katt. I årenes løp har han vært gjennom mange typer arbeid
for FOD- bla kontorarbeid og som telefonvakt.

Til daglig er Geir rådgiver i posten. Han har vært både tillitsvalgt og verneombud ved sin
arbeidsplass, og har erfaring fra flere tidligere styreverv. Geir har sett gården utvikle seg i en
positiv retning ila sin styreperiode med økt trivsel for både to- og firbeinte. Han påpeker også
at det er positivt at flere hunder har fått nye hjem og at det har vært en gradvis økning i
yrkeskompetanse blant de ansatte. Han ønsker å bidra videre til denne utviklingen.
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