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Iman Meskini er kjent for sin rolle som Sana i NRK-seri-
en SKAM, hvor hun i fjerde sesong hadde hovedrollen. I 
senere tid har hun medvirket i nettserien B4 og sukses-
serien Pørni. Ved siden av skuespill holder Iman foredrag 
om hvordan det var å vokse opp som muslim- og deltar i 
panelsamtaler om integrering og kvinnerettigheter. 

Iman mottok i 2018 Brobyggerprisen for sitt bidrag til å 
minske avstanden mellom mennesker med ulike religio-
ner. Det samme året ga hun ut boken «#minhistoriemin-
mening – 313 stemmer om hijab» , som omhandler unge 
muslimers syn på seg selv og sin plass i det moderne 
samfunnet. Iman var også den første kvinnen på forsiden 
av Costume, Norges største motemagasin, iført hijab.
I 2022 havnet Iman på Forbes sin europeiske «30 under 
30»-liste, under kategorien sosial innflytelse.
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Salamatu “Sally” Kamara som opprinnelig er 
fra Sierra Leone, glinser opp når hun forteller 
om det hun brenner for: funksjonshemmede, 
antirasisme og kvinnekamp. Da hun var 13 år 
opprettet hun ungdomsbedriften «Ingen hind-
ring».

Hun er forfatter bak boka «hva har du under 
klærne», vært styremedlem i Norges Handi-
kapforbund Ungdom, jobbet som foredrags-
holder og I 2021 ble hun programleder for 
Supernytt på NRK Super.

Sally var også en del av Global disability sum-
mit 2022, hvor hun snakket om funksjonshem-
medes rettighetskamp

Ida Marie Holmin er assisterende generalse-
kretær i Frivillighet Norge. Hun er prosjekt-
leder for inkluderingsprosjektet i Frivillighet 
Norge. Hun har tidligere jobbet for flere andre 
større frivillige organisasjoner som Norges 
Ungdomslag og Studieforbundet Funkis. Hun 
er opptatt av at vi må være villige til å endre 
oss for å utvide fellesskapene i frivillig sektor.

 Vi tror på verdien om at alle skal kunne delta. 
Vi vet at det er de som allerede er med som 
skaper organisasjonene og nyter godt av fel-
lesskapene i frivilligheten. Så når mangfoldet i 
samfunnet vårt ikke er synlig i organisasjonene 
våre, da sliter vi. Med å være attraktive for alle, 
med å være en viktig stemme i offentligheten, 
med å være reelt inkluderende, med å være 
kanaler for demokrati og representasjon.
Her kan du lese om Mangfoldsplakaten og In-
kluderingsprosjektet i Frivillighet Norge.

https://inkluderingskoden.no/mangfoldsplakaten
https://www.frivillighetnorge.no/verktoy/rekruttere-og-ta-vare-p%C3%A5-folk/inkludere-bredere/
https://www.frivillighetnorge.no/verktoy/rekruttere-og-ta-vare-p%C3%A5-folk/inkludere-bredere/
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Tina Elizabeth Eielsen Dale, vikarierende 
daglig leder i Askøy Frivilligsentral ( får forhå-
pentligvis stillingen som daglig leder i den nye 
frivilligsentralen vi oppretter nå 😉) , jeg ser
frem til å lære av andre, gode samtaler og styr-
ke samholdet mellom frivilligsentralene.

Utdannet innen HR og personalledelse, liden-
skapelig opptatt av tur og natur (turleder i Ask-
øy Turlag)  og brenner for et inkluderende og 
bærekraftig lokalsamfunn med rom for ALLE!

Bente Nilsen, dagleg leiar i Florø frivilligsentral 
i Kinn kommune. 
Kinn kommune fekk IMDI sin busetningspris i 
2022, der samhandling og utvikling er viktige 
faktorar for å inkludere eit mangfald av innbyg-
garane våre. 

Vi har også eit stort asylmottak med 210 plass-
ar. Frivilligsentralane har eigne frivilligkoordi-
natorar på inkludering, som jobbar med vår 
lokale fritidserklæring og møteplassar i samar-
beid med frivillige organisasjonar.

Espen W. Andersen er daglig leder på Vestre 
Aker Frivilligsentral i Oslo hvor han har jobbet i 
12 år, før det har han jobbet på hotell i mange 
år. 

På fritiden er han pappa, slektsforsker og lokal-
politiker. 


