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Forslag til ny styreleder i Cultiva 

Ansgar Gabrielsen har meddelt valgkomiteen at han ønsker å trekke seg som styreleder. Gabrielsen er i 

utgangspunktet valgt frem til juni 2021, og ny styreleder foreslås valgt for samme periode. 

Styremedlem Torbjørn Urfjell er ansatt som kommende kulturdirektør i Nye Kristiansand kommune. Han 

jobber nå i «prosjektet» Nye Kristiansand, og overtar formelt som kulturdirektør 1.1.20. Urfjell har bedt 

valgkomiteen og rådet om å vurdere styremedlemskapet i Cultiva. Han er i utgangspunktet valgt frem til 

juni 2021. Valgkomiteen mener at sittende kulturdirektør ikke bør være medlem av styret i Cultiva, men at 

Urfjells nåværende rolle kan kombineres med dette vervet. Valgkomiteen foreslår dermed at Urfjell trer ut 

av styret i desember 2019 da det uansett skal velges nye styremedlemmer – etter lokalvalget neste år. 

Som ny styreleder foreslår valgkomiteen Kjersti Løken Stavrum. 

Kjersti Løken Stavrum (f. 01.03.69) er adm. dir. i Stiftelsen Tinius som er den største eieren av 

mediekonsernet Schibsted. Hun har lang og bred erfaring som journalist og redaktør og har jobbet i 

flere ulike publikasjoner, blant annet i Aftenposten og A-magasinet, som hun bidro til å starte opp 

igjen etter flere år ute av markedet. Hun var en kort periode avdelingsdirektør for kommunikasjon i 

NHO før hun ble hentet til posisjonen som generalsekretær i Norsk Presseforbund. Hun gikk til 

Stiftelsen Tinius i november 2016. 

Løken Stavrum er nestleder i ytringsfrihetsorganisasjonen Norsk PEN og styremedlem i Schibsted 

Media. Hun var leder av Oslo redaktørforening i flere år og er styremedlem i internasjonale Ethical 

Journalism Network (EJN). 

Hun er også styremedlem i fotballklubben KFUM i Oslo der hun har begge sine barn (14 + 20 år). 20-

åringen rykket for øvrig i helgen opp i Obos-ligaen med KFUM, som da møter Start der fra neste 

sesong.  

Kjersti Løken Stavrum er utdannet statsviter fra universitetet i Oslo og har en mastergrad i ledelse fra 

BI. Hun er gift med Gunnar Stavrum, sjefredaktør og adm.dir. i Mediehuset Nettavisen, som er 

oppvokst i Kristiansand. 

Til rådsforsamlingen i Cultiva 

Kristiansand, 26. november 2018 
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Valgkomiteen mener at Løken Stavrums bakgrunn er svært relevant for Cultiva. Hun er en erfaren 

leder, har bred erfaring fra samfunnsmessig viktige virksomheter, har kjennskap til Kristiansand og 

kapasitet til å påta seg et viktig verv for byen.  

Løken Stavrum kommenterer valgkomiteens forslag selv på denne måten: 

-Cultiva er unik i norsk sammenheng. Det var et modig grep å opprette den, og den bør være til 

stolthet for byen. Slik jeg ser det, er det styrets og ledelsens oppgave å bygge videre på den stoltheten 

– og å innfri forventningene til hva Cultiva kan utrette. Jeg måtte jo takke ja til en slik utfordring, sier 

Kjersti Løken Stavrum. 

 

Med vennlig hilsen 

Valgkomiteen i Cultiva,  

 

 
Harald Furre    Jannike Arnesen   Petter Benestad 

 


