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Supplerende oppnevning til Kirkens Nødhjelps 

representantskap 
 
 
 
1. Det er Mellomkirkelig råd som nominerer medlemmene til Kirkens Nødhjelps 

representantskap for oppnevning på Kirkemøtet. De samiske representantene i 
representantskapet nomineres av Mellomkirkelig råd etter forslag fra Samisk kirkeråd. 

 
På Kirkemøtet 2006 ble Ronald Urheim oppnevnt som samisk representant med John 
Erland Boine som vara i KNs representantskap for perioden fra representantskapsmøtet 
2007 fram til representantskapsmøtet i 2011. Ronald Urheim har imidlertid skriftlig bedt 
seg fritatt fra dette vervet, og det er derfor nødvendig å oppnevne en ny fast samisk 
representant. 
 
Samisk kirkeråd foreslo på sitt møte 21.-22. mai d.å. at økonomikonsulent John Erland 
Boine (f. 1959) som nå har vært varamedlem, blir oppnevnt som fast medlem i 
representantskapet med student Jovna Zakharias Dunfjell (f. 1983) som varamedlem for 
resten av perioden.  
 

2. På Kirkemøtet 2006 ble MKRs leder oppnevnt som medlem i KNs representantskap med 
Benedicte Aschjem som vara for perioden fra representantskapsmøtet 2007 fram til 
representantskapsmøtet i 2011. Da MKRs leder har en betydelig arbeidsmengde og 
foruten møtene i MKR, MKR/AU og KR må representere ved flere anledninger, foreslås 
det at MKRs nye leder som blir valgt på KM 2008, blir fritatt fra vervet som medlem i 
KNs representantskap.    

 
Da Benedicte Aschjem ikke ønsket å rykke opp som vanlig medlem til KNs 
representantskap, er Henny Koppen blitt forespurt og har svart ja til å nomineres som 
medlem til KNs representantskap for resten av perioden. Høgskolelektor Henny Koppen 
(f. 1955) er medlem av Møre bispedømmeråd og Mellomkirkelig råd.  

 
 
 

Kirkerådets anbefaling 
 
1. Kirkerådet foreslår for Kirkemøtet følgende samisk representasjon i Kirkens Nødhjelps 

representantskap for resten av perioden fram til representantskapsmøtet i 2011: 
John Erland Boine som medlem og Jovna Zakharias Dunfjell som personlig varamedlem.  
 

2. Kirkerådet foreslår for Kirkemøtet at Henny Koppen oppnevnes som medlem (ny) med 
Benedicte Aschjem som personlig varamedlem (tidl. valgt) til Kirkens Nødhjelps 
representantskap for resten av perioden fram til representantskapsmøtet i 2011. 


