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Presentasjon kandidater  
 

Under følger en kort presentasjon av nye kandidater til forskjellige verv i FFM ifm valg på årets LM. 

Øvrige kandidater har hatt verv over tid og anses om godt kjent i foreningen. 
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Nestleder:  
 
Navn: Ivar Aleksander Hagen 

Alder: 44 

Fylkeslag: Oslo og Akershus 

Antall år medlem i FFM: mener det er 1 eller 2 år. 

 

Kort beskrivelse  

Gift, to barn i alderen 5 og 2 år og bor i Vestby. Jobber i TietoEVRY som 

selger av skytjenester.   

 

Har vært en del av IT bransjen siden slutten av 90-tallet og har hatt flere 

styreverv, blandet annet leder for sameiet i Oslo med 15mill i årsomsetning.  

 

Spiller trommer og er med familien.  

Er muskelsyk og har hatt diagnosen siden slutten av tenårene. Jeg bruker 

stort sett rullestol utenfor huset. 
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Økonomiansvarlig 
 
Navn: Ole Wilhelm Hagen 

Alder: Født 1962 →2020+-1962 = 58 

Fylkeslag: Østfold 

Antall år medlem i FFM: Som pårørende er jeg familiemedlem siden fra ca 

1995 

 

Kort beskrivelse: 

Gift med Maria og bor i Fredrikstad.  

Er spesialpedagog og jobber med dette på Tindlund barneskole i Sarpsborg. 

Også utdannet og jobbet med landbruk, regnskap og revisjon.  

 

Har tidligere vært økonomiansvarlig i FFM i en periode.  

Ellers brukes tiden hjemme sammen med familie og venner, hus og hage, 

katt og hund.  
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Studieleder 
 
Navn: Ada Karete Ringstad (tidl. Hansen) 
Alder: 24 år  
Fylkeslag: Østfold  
Antall år medlem i FFM: 16 år som medlem av FFM  
Aktiv i foreningen i 10 år. Har vært mest aktiv i Østfold, men i senere tid 
også i  FFMU.  
 
Kort beskrivelse 

Likeperson i FFM og det trives jeg veldig med.  Nestleder for Østfold for 
andre året på rad og er en av to likepersons koordinatorer i fylkeslaget.   
Er vara i FFMU.  
   
Er muskelsyk og har charcot marie tooth. Sitter i rullestol, men kan også 
gå over kortere avstander.  
Jobber som veileder og kontormedarbeider på et utviklingssenter for 
mennesker med utviklingshemning, psykiske lidelser, funksjonsnedsettelser 
eller lærevansker. 
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2. Varamedlem 
 
Navn: Gabriel Wilhelmsen Hoff 
Alder: 24 

Fylkeslag: Oslo og Akershus 

Antall år medlem i FFM: Vært medlem siden bardommen 

 

Kort beskrivelse 

 

Bor i Drøbak,  

For tiden ikke i jobb eller utdanning.  

Er interessert i musikk, elektrisk innebandy og handikappolitikk.  

Er vegetarianer og har litt vel mange elg-suvenirer i en boks hjemme.  

Har Duchennes muskeldystrofi og bruker elektrisk rullestol 
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3. Varamedlem 
 
Navn: Elin Camilla Nilsen 
Alder: 44 

Fylkeslag: Telemark 

Antall år medlem i FFM:  Innmeldt som tenåring 

 
Kort beskrivelse : 

Har jobbet i Uloba fra 2006 til 2018, før det jobbet ca. 6 år som 

kontorfullmektig på et dagaktivitetssenter for utvklingshemmede i 

Porsgrunn kommune. Nå uføretrygdet. 

 

Har Spinal Muskelatrofi, type II og bruker elektrisk rullestol. 

Interesser er film/serier, bøker, musikk samt matlaging og litt håndarbeid. 
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Redaksjonskomitéen 2. medlem 
 
Navn: Louise Klemm 
Alder: 32 
Fylkeslag: Oslo og Akershus 
Antall år medlem i FFM : Medlem siden juni 2019 
 
Kort beskrivelse  

Jobbet i 10år i Telenor, siste årene som leveransekoordinator av data og 
telefoni løsninger for bedriftskunder. Jeg er nåværende student og ønsker å 
bytte bransje. 
 
Interesser er bl.a. friluftsliv og matlaging i tillegg til familien med mann og to 
barn. Jeg er pårørende, min mann er muskelsyk og også medlem av FFMiOA. 
 

 

 


