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Kristin Utne valgt som ny Ylf-leder

AKTUELT I FORENINGEN

VILDE  BAUGSTØ
E-post: vilde.baugsto@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling

- Vi har utrolig mye vi skal jobbe med framover, sa den nyvalgte lederen fra scenen.

GLAD: Ylfs landsråd klapper for Kristin Utne etter at hun er valgt som ny leder av foreningen. Foto:
Vilde Baugstø

Utne kommer fra stillingen som nestleder i Ylf. Den nye lederen i Yngre legers forening
takket for tilliten.

– Jeg ønsker å drive Ylf i en retning hvor vi satser på en god tillitsvalgtutdanning. Hvor dere
er med sammen med oss i styret å bygge hva Ylf skal være for hvem. Jeg skal være lydhør for
deres innspill, og jeg er veldig åpen for at dere tar kontakt med meg. Vi har utrolig mye vi
skal jobbe med fremover, sa den nyvalgte lederen fra scenen.

Utne påpekte også at noen oppgaver kommer foreningen alltid til å måtte jobbe med.

– Det gjelder for eksempel arbeidsbelastning. Det samme gjelder lønn og å sikre en god
spesialistutdanning.

Hun takket også sine motkandidater.

– Tusen takk til alle dere andre som har stilt. Det er med ærefrykt og sommerfugler i magen
jeg står her, men jeg håper vi skal få til å gjøre dette sammen.

https://tidsskriftet.no/
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Fire kandidater
Til ledervervet i Yngre legers forening (Ylf) stilte som kjent fire kandidater:

Kristin Utne, lege i spesialisering i blodsykdommer og foretakstillitsvalgt ved
Sykehuset Østfold

Anniken Riise Elnes, lege i spesialisering i pediatri og foretakstillitsvalgt ved OUS

Clara Bratholm, lege i spesialisering i pediatri ved Drammen sykehus og visepresident
i European Junior Doctors

Håvard Ravnestad, lege i spesialisering i kardiologi og foretakstillitsvalgt ved Akershus
Universitetssykehus

Valg av leder og nestleder
Kandidatene presenterte seg og svarte på spørsmål fra salen onsdag. Torsdag var det duket
for valg. Etter første runde hadde ingen av kandidatene absolutt flertall.

YLFS STYRE 2019–2021: Fra venstre: Oda Sandli (styremedlem), Kristin Fagereng (styremedlem),
Håvard Ravnestad (styremedlem), Kristin Kornelia Utne (leder), Ingeborg Henriksen (styremedlem),
Clara Bratholm (nestleder), Jørgen Michelsen (styremedlem) og Bjørn Gardsjord Lio
(yngsterepresentant). Foto: Anne-Lene Molland

Valget gikk derfor til en andre runde, der både Anniken Riise Elnes og Håvard Bratholm
trakk sine kandidaturer til ledervervet etter at hadde fått færrest stemmer i første runde.
Etter nok en avstemning vant Utne med 33 stemmer mot 16 stemmer til Clara Bratholm. Oda
Sandli, Anniken Riise Elnes og Clara Bratholm ble foreslått som kandidater til
nestledervervet. Bratholm ble etter votering valgt som ny nestleder med 35 stemmer.

Yngsterepresentant ble Bjørn Garsjord Lio. Etter to siste valgrunder ble det endelige styret
seende slik ut:

Leder: Kristin Utne

Nestleder: Clara Bratholm

Styrerepresentanter:
Håvard Ravnestad
Kristin Fagereng
Jøren Michelsen
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Oda Sandli
Ingeborg Henriksen

Yngsterepresentant: Bjørn Garsjord Lio

Vararepresentanter:
1. vara: Jasna Ribic
2. vara: Morten Friberg
3. vara: Håkon Kinck Boren
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