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Innstilling til nytt styre i FBIN 
 
Valgkomiteens innstilling til nytt styre i FBIN for perioden 2020–2022 er klar. Valget skal gjennomføres 
på årsmøte i FBIN høsten 2020.   
 
FBINs styre består av leder, seks styremedlemmer og tre varamedlemmer. Styreleder og 
varamedlemmer velges for 2 år. De øvrige styremedlemmer velges for 4 år. 
 
Valgkomiteen har innstilt følgende kandidater til styret: 
 

Gjertrud Behringer, leder Leder Ny (2 år) 
Christine Myhre Bråthen Styremedlem Ny (4 år) 
Beathe Herfjord Styremedlem Ny (4 år) 
Martin Gjesdal Bergman Varamedlem Ny (2 år) 
Anders Emil Ask Varamedlem Ny (2 år) 
Ståle Hevrøy Styremedlem På gjenvalg (4 år) 
Rune Jørgensen Varamedlem På gjenvalg (2 år) 

 
 
Øvrige styremedlemmer (ikke på valg): 
 

Katrine Ree Holmøy Styremedlem 2 år igjen av 4-årsperioden 
Anita Julshamn Melkvik Styremedlem 2 år igjen av 4-årsperioden 
Kjetil Kjær Andersland Styremedlem 2 år igjen av 4-årsperioden 

 
Marie Lahn Rømcke Styremedlem Går ut av styret 
Tone Hørgård Styremedlem Går ut av styret 
Yvonne Gulbrandsen Varamedlem Går ut av styret 
Benedikte Kalland Varamedlem Går ut av styret 

 
 
Valgkomitéen har bestått av: 
Ingeborg Tulluan, Marianne Oppi Espeland, Anne Rømcke og Anita Barlund. 
 
Se neste side for en presentasjon av de nye kandidatene til styret. 
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Gjertrud H Behringer (innstilt som styreleder) 
 
Jeg heter Gjertrud H Behringer. Jeg er 48 år og bor på Hosle i Bærum. Jeg er gift med Alexander og 
sammen har vi barna Benedicte (20) og Sebastian (18). Sebastian har hemofili A alvorlig grad og er 
den første vi kjenner til i vår familie som er bløder. Han spiller fremdeles aktivt fotball og har generelt 
lite plager knyttet til blødersykdommen. 
  
Til daglig jobber jeg som advokat i KPMG Law Advokatfirma. På fritiden liker jeg å være sammen med 
familie og venner, og i helgene forsøker jeg så ofte som mulig å gå tur i skogen eller på fjellet, på 
beina eller på ski. 
  
Som familie har vi hatt mye glede av Bløderforeningens ulike aktiviteter, vi har lært mye og blitt kjent 
med veldig mange hyggelig mennesker. Foreningens sommerleir har i mange år vært et av 
sommerens høydepunkter, også for oss. Jeg har vært med i styret i Bløderforeningen i to år og jeg 
synes det har vært både lærerikt og givende å være med. Det er med en blanding av spenning og 
glede jeg har takket ja til å stille til valg som ny leder, men sammen med de engasjerte og dyktige 
styremedlemmene så føler jeg meg trygg på at vi også de neste to årene skal kunne gjøre en god jobb 
for foreningens medlemmer. 
 
 
 
Beathe Monstad Herfjord (innstilt som styremedlem) 
 
Jeg heter Beathe Monstad Herfjord, er 43 år. Rusten intensivsykepleier som har administrative 
oppgaver knyttet til drift av Nyfødt Intensiv På St Olavs Hospital. Jeg har to gutter på 6 og 8 år.  
Min forbindelse til FBIN er min diagnose med von Willebrand, alvorlig grad.  Motivasjon for å stille til 
valg er fokuset på kvinner og blødersykdom. Jeg ser også viktigheten av å følge opp og 
sikre/vedlikeholde/utvikle det tilbudet vi har ved SSD. Jeg har også vært med i styret tidligere, og 
synes det var veldig interessant å følge med på det som skjer rundt forskning og behandling.  
 
 
 
Christine Myhre Bråthen (innstilt som styremedlem) 
 
Jeg heter Christine Myhre Bråthen, er 46 år gammel og bor i Hønefoss. Jeg er gift med Kåre- Magnus. 
Vi har 2 gutter, Sigurd på 12, og Martin snart 9. Begge er blødere av moderat grad. Jeg har også en 
jente- Johanne som er 18 år. Jeg og søsteren min er begge bærer av blødersykdommen, og har vokst 
opp med en pappa som har levd et aktivt og normalt liv selv om han var bløder. Av yrke er jeg 
sykepleier, og har vært leder innen helsevesenet de siste 15 år. Jeg er kommunalsjef for Helse og 
omsorg i Ringerike kommune, og er opptatt av å utvikle gode helse og omsorgstjenester. I dette ligger 
det også å legge til rette, for at innbyggere bruker sine ressurser, og lærer å mestre egen hverdag slik 
at de blir mest mulig selvhjulpne. Jeg er opptatt av at barn med blødersykdom og familiene deres, får 
leve så normalt som mulig. vi er en aktiv familie som bor på et småbruk, og bruker naturen rundt oss 
med de muligheter hver årstid gir. Vi ønsker at barna våre skal lære å mestre egen sykdom, og leve 
så normalt som mulig, med en åpenhet om at de lever med en livslang sykdom. Dette er viktig enten 
om du er bløder, eller er bærer av blødersykdom. Forskning, kunnskap og utvikling av nye 
behandlingsformer gir frihet og bedre helse med mindre senskader. Fordi dette er viktig for oss, har vi 
deltatt på kurs i regi av senter for sjeldne diagnoser på Frambu. Vi har deltatt på sommerleir i 
Danmark. Vi har også sagt ja til å delta i Unik, en serie på NRK super, podkast, blodig alvor, og nå på 
God morgen Norge. Dette for å dele våre erfaringer. Dette er også grunnen til at jeg sier ja til å sitte i 
styret. 
 
 



 

 

 

Thomles gate 4 
0270 Oslo 

E: fbin@fbin.no 
T: 22 20 03 90 
 

www.fbin.no 
 

Anders Ask (innstilt som varamedlem) 
 
Mitt navn er Anders Ask, jeg er 47 år og bor på Røa i Oslo. Jeg er gift med Hege og vi har barna Emil 
på 6 år og Maren på 4. Sønnen vår har hemofili A (alvorlig) og det fikk vi vite i forbindelse med 
fødselen. Jeg er utdannet siviløkonom og jobber til daglig i Ruter - kollektivtrafikkselskapet for Oslo og 
Viken. Jeg har noe tidligere styreerfaring fra et større boligsameie og fra barnehagen barna våre går i. 
På fritiden liker jeg å være i naturen med familien - i skogen, på fjellet eller ved sjøen. Vi setter stor 
pris på både vennskap og fellesskap med andre bløderfamilier og har opplevd arbeidet til FBIN som 
svært verdifullt – ikke minst gjennom deltakelse på sommerleir i Danmark fem år på rad siden 2015. 
Jeg håper og ønsker å kunne bidra i slikt arbeidet på en god måte! 
 
 
Martin Bergmann (innstilt som varamedlem) 
 
Jeg heter Martin Bergmann, er 24 år gammel og bor per dags dato i Oslo. Er fulltidsstudent ved 
Høyskolen i innlandet hvor jeg studerer spesialpedagogikk. Jobber i barnevernet vedsiden av, samt 
driver aktivt med vektløfting, dataspill, dyrker mine akademiske interesser og er generelt litt livsnyter. 
Har homofili A, alvorlig grad, noe som medbringer noen spesielle hensyn, men er noe jeg lever svært 
problemfritt med.  


