
Valgkomiteens innstilling til Årsmøte i KEM SA 2021. 
 
 
I 2021 er det 3 styremedlemmer som er på valg: Kari Gjæver Pedersen, Dag Lydersen og Hilde Tørdal. 
Hilde Tørdal trekker seg, mens Kari Gjæver Pedersen og Dag Lydersen ønsker gjenvalg. Marianne 
Gihle som er tidligere vara ønsker å vurderes som styremedlem: 
 

Kari Gjæver Pedersen har sittet i KEM’s styre siden 2014, og er tekstforfatter, journalist, forfatter, 
kursutvikler/kursholder samt pedagog. Hun har lang erfaring innen markedskommunikasjon og 
reklame med fokus på strategisk tenkning, markedspsykologi og merkevarebygging. Hun har vært 
redaktør i Kreativt Forum avis og i magasinet Reiser & Ferie, og har skrevet for de største norske 
magasinene. Hun har jobbet med tv, bl. a. som programleder i Mandagsklubben på TVN. Siden var 
hun studieleder på Westerdals Tekst og Skribent og kursutvikler på Westerdals Kompetanse. Nå 
holder hun kurs i egen regi. Hun har publisert 4 barnebøker og en reisebok om Japan. Hun sier: «Mitt 
bidrag er min fagkompetanse på kommunikasjon mot ulike målgrupper - på alle plattformer og i alle 
former.» 

Dag Lydersen Dag Lydersen har sittet lenge i KEMs styre - først 3 år som vararepresentant og 
deretter 8 år som styremedlem og er billedkunstner. Han har stilt ut regelmessig på Galleri Kampen 
siden 2000-tallet. Dag har jobbet med administrasjon ved Oslo Tegne- og Maleskole og i Amnesty 
International.  Han har drevet malekurs i 10 år. Han sier: «Jeg har sett på meg selv som en lagspiller i 
KEM-styret, som har interesse av å støtte gode løsninger både økonomisk og personalmessig.» 

Marianne Gihle er billedkunstner og grafiker.  
Vara i styret for KEM siden 2015. Hun har styreerfaring fra Unge kunstneres samfunn, LNM, Norske 
Grafikere (styreleder) og Norske Grafikeres Verksted (nestleder). Hun er utdannet maler og grafiker 
fra SHKS og Kunstakademiet i Trondheim. Tillegg: faglærer utdanning fra Statens lærerskole i 
forming, og hun underviser på Einar Granum Kunstfagskole. 
Utdannet fra UiO med fagene kunsthistorie, filosofi og Nordisk, samt PPU. Hun har skrevet flere 
tekster for Sirkel, og en artikkel om tresnitt er publisert i KEMs blå bok om materiallære. Marianne 
har også bidratt med opplæring av ansatte på KEM i grafiske,-  og treskjæringsteknikker. Hun har 
gjennom sin tid som vara, fulgt tett med både styrets arbeid, men også hatt tett oppfølging av de 
ansatte. Marianne har i tillegg vært en pådriver for opplæring av kunststudenter, og har ved flere 
anledninger tatt med skoleklasser til KEM for opplæring og produktpresentasjoner. 

Valgkomiteen innstiller Dag Lydersen, Kari Gjæver Pedersen og Marianne Gihle som 
styremedlemmer.  
 
«Vi har valgt å legge vekt på de ansattes oppfatning om at Marianne Gihle og Dag Lydersen tar en 
stor del i deres hverdag. De kommer ofte innom og har en dialog og et forhold til den enkelte 
ansatte. I tillegg jobber både Marianne og Kari ved undervisningsinstitusjoner med nær tilknytning 
til KEM. Alle de tre innstilte kandidatene har lang fartstid i styret, og valgkomiteen mener dette 
kan være positivt i tider med mange, og nye utfordringer». 
 
I tillegg er det 2 varamedlemmer på valg; Marianne Gihle og Tine Aamodt. Marianne Gihle har meldt 
at hun ønsker å bli styremedlem, men ikke gjenvelges som vara, mens Tine Aamodt trekker seg som 
vara.   
 
Valgkomiteen foreslår dermed Knut Blomstrøm, og Brit Knoff som nye varamedlemmer.   
 



Knut Blomstrøm har lang fartstid og erfaring i norsk kunstliv – blant annet som tidligere daglig 
leder for Trafo Kunsthall i Asker, GAD, LNM (Landsforeningen Norske Malere) og Galleri Christian 
Dam i Oslo. Han har nylig åpnet et nytt galleri, KB Contemporary på St.Hanshaugen i Oslo 
 
Brit Knoff er kunstfagskolestudent ved DTK. Britt Knoff (1966) er bosatt i Moss hvor hun frem til mars 
2020 har hatt sitt kunstneriske virke. Fra mars 2020 har hun inngått ett samarbeide med 
kunstnerkollega Pia Kjølberg i felles lokaler i Sarpsborg. Duoen kaller seg TheArtHub. Hun er utdannet 
sivilingeniør, og har i tillegg til det, også jobbet som teknisk tegner, samt som daglig leder i ulike 
butikker. 

  
«Valgkomiteen mener Britt Knoff kan gi en ny innfallssvinkel sett fra studentenes hverdag og 
behov, samtidig som hun har erfaring fra varehandel. Knut Blomstrøm har lang erfaring fra norsk 
kunstliv, og som leder for store gallerier og kan veilede i tilpassninger til denne type behov og 
utfordringer». 
 
Vi stiller begge til gjenvalg som valgkomite. 
 
MVH 
Mesic Rus og Christine Istad 


