
Valgkomiteens innstilling til Styret i FOD 

2021 

 

Styremedlemmer til valg for 1 år: 

 

Tess Erngren: 

Tess har innehatt rollen som Styreleder i FOD de siste 2 årene. Bakgrunn som grunder av GoodDog, 

og har vist seg å være av stor nytte for FOD-gården i form av utdannelse av de ansatte og 

tilrettelegging og rehabilitering av dyrene. Tess har også knyttet flere av sine nyttige kontakter som 

samarbeidspartnere og sponsorer til gården. 

Tess er på valg for 1 år 

 

Heidi Wamnes: 

Høsten 2012 så jeg et notat på tavlen hos en dyrlege om at FOD trengte luftere og kosere til hundene 

på gården. Høres ut som en strålende ting å holde med på i fritiden tenkte jeg, og sånn ble det. De 

første årene var jeg mest på hundesiden men nå for tiden er jeg å finne på pusehuset en kveld i uken. 

Det gir meg mye å gjøre en innsats for dyrene som trenger det, både som puse- og hundekoser og også 

det å få være en del av FOD-gårdens styre. 

Heidi er på valg for 1 år 

 

Mona Borsjø: 

Mona kom første gang innom FOD i 2015, da hun adopterte Mango. Siden det har jeg fungert som 

både fosterhjem, ansatt på kattehuset, ansvar for vedlikehold, fosterhjemskoordinator, innfanger og 

mer. Jeg har lang bakgrunn i å sitte i forskjellige styrer, etter mange år i korps, borettslag, skole og 

barnehage. Mona er veldig nøye på at lover og regler blir fulgt. Samt at man i et styret skal jobbe frem 

de beste løsningene, forholder seg til og følger vedtektene. 

Mona er på valg for 1 år 

 

Styremedlemmer til valg for 2 år: 

 

Cathrine Solberg: 

Jobber i SATS som Nordic Retail marketing manager (ansvarlig for markedsføring av Retail 

produktene til SATS i Norden). Hun er 40 år, og bor på Kolbotn sammen med sin sønn og 3 

pusejenter. Har vært fosterhjem for katt tidligere i annen organisasjon.  

Cathrine er på valg for 2 år 

 



Thomas Sundeen 

Jeg kom første gang i kontakt med FOD i 2019, da jeg adopterte en nydelig hund som introduserte 

meg for en side av avl, kjøp/salg og hundehold som nok har preget meg for alltid. Siden har jeg vært 

fosterhjem for FOD og adoptert en hund til i tillegg til å starte med adopsjon og omplassering av høns 

på småbruket vi bor på.  

Jeg har tidligere jobbet i ideell sektor som konsulent for innsatte på vei ut i arbeidslivet og senere som 

mellomleder, markedskoordinator og kommunikasjonsarbeid (SoMe) for Fretex’ butikker og kursing 

av deres ansatte før jeg ble markedsansvarlig for oslo pride.   

Jeg valgte for 2 år siden å gå nye veier innen ernæring og trening før jeg begynte å studere sykepleie 

på fulltid fra i høst.  

Jeg er lidenskapelig opptatt av dyrevelferd-og kanskje spesielt mangel på dyrevelferd innen 

hundeoppdrett, rasestandarder og mangel på regulering i et kynisk, pengestyrt marked. Jeg ønsker å 

bidra til at flere dyr skal få en ny sjanse via FOD-gården. Jeg har lite erfaring med å sitte i styrer 

utover i jobbsammenheng, men mener jeg har noe å bidra med mht videreutvikling, 

markedsføring/kommunikasjon og rekruttering av frivillige-evt sponsor/markedsarbeid. 

Thomas er på valg for 2 år 

 

 

Varemedlemmer er på valg for 1 år: 

 

Aud Solberg: 

Pensjonist som har vært fast frivillig på hundeavdelingen i 7,5 år. Hatt flere hunder og katter selv opp 

gjennom årene. 

 

Petter Schaug-Pettersen:  

Jeg har alltid vært opptatt av dyr og dyrevelferd. Begynte som frivillig på FOD, fikk etter hvert et godt 

forhold til FOD og jobben som gjøres der. Ble valgt inn i styret i 2019, har vært nestleder siden det. 

Jeg er opptatt av at FOD skal ha et velfungerende styre som kan bistå daglig leder og de ansatte, slik at 

FOD kan fungere best mulig både for dyrene og menneskene der. 

 

 

Valgkommite: 

 

Janne Petra Thørn 

Lene Kristiansen 

Lise Brekke 


