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Innstilling til nytt styre Bløderfondet 
 
Styret i Foreningen for blødere i Norge (FBIN) sin innstilling til nytt styre i Bløderfondet for perioden 
2022–2024 er klar. Valget skal gjennomføres på årsmøte i FBIN høsten 2022.   
 
Bløderfondets styre har fem styremedlemmer og ett varamedlem som velges for fire år av gangen. 
Styremedlemmer og numeriske vararepresentanter velges av landsmøtet i Foreningen for blødere i 
Norge (FBIN) etter innstilling fra styret i FBIN. Styret velger selv leder, nestleder og sekretær blant 
representantene.  
 
 
FBINs styre har innstilt følgende kandidater til styret: 
 

Jan Egil Røe Styremedlem Gjenvalg (4 år) 
Trond Langvik Styremedlem Gjenvalg (4 år) 
Tarjei Havnes Styremedlem Ny (4 år) 
Geirulf Vasvik Styremedlem Ny (4 år) 

 
 
 
Øvrige styremedlemmer (ikke på valg): 
 

Nina Paulsrud Styremedlem 2 år igjen av 4-årsperioden 
Andreas Berner Almås Varamedlem 2 år igjen av 4-årsperioden 

 
 
 
Styremedlemmer som trer ut av styret: 

Svein Erik Sørlie Styremedlem Går ut av styret 
Anders Glomstein Styremedlem Går ut av styret 

 
 
 
 
Kort om kandidatene 
 
Tarjei Havnes  
Er oppvokst på Nesodden og bor på Nordberg i Oslo med kone Katrine og barna Eirik (10) 
og Eskil (12), som begge har blødersykdom. Tarjei er 43 år og er samfunnsøkonom med en 
ph.d. fra Universitetet i Oslo. Han jobbet i et tiår ved Økonomisk institutt på UiO, der han 
forsket på arbeidsmarked og offentlig økonomi. I dag jobber han med integrering i Arbeids- 
og inkluderingsdepartementet.  
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Geirulf Vasvik 
Alder 57 år. Gift med Anne og har 4 barn. 
Bosted Hellvik i Eigersund kommune – Rogaland fylke. 
Yrke, HMS-rådgiver i Energy AS 
Folkevalgt kommunestyrepolitiker for Høyre i Eigersund Kommune. 
Har vært medlem i FBIN siden 2009.  
Har en sønn som er bløder og ønsker derfor å bidra i dugnaden til beste for blødere og deres familier. 
Ønsker å arbeide for at bløderfondets formål blir vedlikeholdt ved å stille til valg som styremedlem i 
bløderfondet. 
 


