
Hege Fossum, f. 1964 er utdannet pedagog og bedriftsøkonom, med kompetansestrategi, 

markedsføring og ledelse i fagkretsen. Hun har bred erfaring fra 25 år som daglig leder i 

Kristelig studieforbund (Frikirkelig studieforbund før fusjonen i 2012), bl.a. med pedagogisk 

utviklingsarbeid og prosjektledelse, interessepolitikk, fusjonering, krisehåndtering og 

tilskuddsforvaltning. Hun har tidligere vært styreleder i Vofo i 6 år, og hatt flere lederverv i 

lokale frivillige organisasjoner. Hege har bred politisk erfaring som politiker for KrF på 

kommune- og fylkesnivå, som fylkesleder og medlem av landsstyret i 6 år, samt nestleder i 

styringsgruppen for etablering av Viken KrF og leder av programkomiteen for Viken KrF. 

 

Gro Svennebye har jobbet som lærer, rådgiver og leder innenfor ulike deler av 

voksenopplæringsfeltet i 13 år, og har opparbeidet seg bred faglig og pedagogisk kompetanse 

innenfor dette feltet. Hun startet som rådgiver i Studieforbundet AOF Norge i 2011, og har 

siden 2015 ledet AOF Norges fagavdeling. Har faglig og politisk ansvar for fagskole, 

fagbrev/yrkesfag, HMS, KompetansePluss og kultur i AOF Norge. Sitter i ledergruppen i AOF 

Norge, og er styresekretær for styret i Studieforbundet AOF Norge. Hun representerer Vofo i 

Nasjonalt Fagskoleråd.  

 

Marit Knutsdatter Strand, f. 1992 er styreleder i Senterpartiets Studieforbund. Hun er 

utdannet realfagslektor fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. I 2017 ble hun 

valgt inn som stortingsrepresentant for Oppland.  Hun er medlem av Stortingets utdannings- 

og forskningskomité. Marit har erfaring fra kommunepolitikken, først som vararepresentant 

til kommunestyret i Øystre Slidre i perioden 2011-2015, og deretter som medlem av Øystre 

Slidre formannskap i perioden 2015-2019. Hun har vært leder av Oppland Senterungdom, 

leder av Ås Senterstudenter, og sentralstyremedlem i Senterungdommen.  Hun har også 

vært leder i Studentsamfunnet i Ås, og varaordfører i Norges Bygdeungdomslag.  

Ludvig Claeson f. 1970 er utdannet utøvende cellist (1991-1994), og med et års påbygging av 

Praktisk-pedagogisk utdanning i instrumentalmetodikk (1994-1995) ved Norges 

Musikkhøgskole. Han er daglig leder i Musikkens studieforbund med overordnet ansvar for 

bl.a. fordeling av statstilskuddet til sine medlemsorganisasjoner, prosjekter samt faglig 

ansvar for 17 distriktskontorer. Han har bred ledererfaring fra ulike frivillige organisasjoner 

som bl.a. var tidligere daglig leder i Østfold musikkråd (2007-2010). I tillegg har han også 

bakgrunn som dirigent for Juniorsymfonikerne, Oslos største ungdomssymfoniorkester.  

Geir Barvik, f. 1958, er generalsekretær i studieforbundet Folkeuniversitetet fra august 

2018. Han har bred toppledererfaring fra staten, og var blant annet direktør i Integrerings og 

mangfoldsdirektoratet fra 2010 til 2016, og før dette administrerende direktør i Husbanken 

fra 2001 til 2010. Han har bakgrunn fra Kommunaldepartementet fra 1983. 

Geir er samfunnsviter med cand mag i samfunnsvitenskap og mellomfag i sosialøkonomi. 

Hans faglige engasjement har i alle år vært knyttet til velferdspolitikk og motarbeidelse av 

utenforskap, med særlig fokus på kvalifisering til arbeidslivet. Han har inngående kjennskap 



til beslutningsprosesser hos sentrale myndigheter og generelt god innsikt i offentlig 

forvaltning.  Geir ledet Vofos organisasjonsutvalg fra høsten 2019 til utvalgets rapport ble 

avgitt 20.april 2020. 

Sven B. Holmen f, 1953 ble innvalgt i sentralstyret i Studieforbundet Funkis på årsmøtet i 

2018. I de to årene han har sittet i styret har han deltatt aktivt i styrearbeidet generelt, og 

viet spesiell oppmerksomhet til samarbeid mellom sentralledd og fylkesledd.  

Svein har også vært aktiv i å besøke våre ulike fylkeslag, og kjenner godt til forholdene rundt 

i landet, både for våre og medlemsorganisasjonenes lokallag. Han er mangeårig tillitsvalgt i 

en av våre største medlemsorganisasjoner: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke. Han 

var lokal tillitsvalgt i Stjørdal og Nord-Trøndelag i årene 2006 til 2015. Han ble videre innvalgt 

i landsstyret og sentralstyret i organisasjonen (fra 2015), og har vært med på å lede og styrke 

en av landets største frivillige organisasjoner. Svein hadde tillitsverv som verneombud på sin 

arbeidsplass Posten Norge. 

Marit Jacobsen f. 1959 er administrerende direktør i Norges Husflidslag, NH som er den 

største medlemsorganisasjonen i Studieforbundet kultur og tradisjon med ca. 63.000 årlige 

studietimer. Hun har tidligere jobbet 7 år som generalsekretær i Norges Ungdomslag – der 

folkedans og musikk, samt teater og drift av ungdomshus var en sentral virksomhet. I 

perioden 1986 – 2001 var hun ansatt i ulike stillinger i det om var forløperen til Musikkens 

Studieforbund. Av verv hun har innehatt bl.a. styreleder i Kulturallansen, styreleder og 

styremedlem i Studieforbundet kultur og tradisjon samt styreleder og styremedlem i Vofo.  

Hun er lektor med musikk, statsvitenskap og nordisk i fagkretsen og har ved siden av alle 

jobbene på «dagtid» alltid vært aktiv som lærer i frivillig kulturliv. Hun har alltid vært opptatt 

av  at opplæring av god kvalitet er avgjørende for å utvikle kulturliv og samfunnet generelt, 

og hvilken rolle studieforbund og organisasjoner spiller nasjonalt og lokalt. 

 

Astri Liland, f. 1988 er fagsjef for Kompetanse hos Norsk Landbrukssamvirke, hvor hun bl.a. 

har ansvaret for å utvikle og gjennomføre kurs og programmer for tillitsvalgte. Hun har vært 

med på å utvikle kursene styrearbeid og valgkomité, i samarbeid med studieforbundet 

Næring og samfunn. Nå er hun leder av valgkomiteen til Studieforbundet. Hun har mye 

ledererfaring fra tidligere jobber, og har ellers god styreerfaring og -kompetanse. Astri har 

utdanning fra BI og NTNU, i tillegg til topplederprogram i regi av Nortura. 

 

 

 

  

 


