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Valberedningen för år 2017/2018:  

Michael-Jay Andersson 

Mimmi Clase Hagman  

Shayan Amin 

Shervin Vahedi  

Toktam Jahangiry  

 

 

 



Nomineringar till förtroendeposter i styrelsen  

  

Frida Lind  

Valberedningens förslag: Ordförande      

Motivering:    

Frida Lind brinner för en värld där alla är födda fria och lika i värde. Hon har en kandidatexamen i 

internationella relationer och studerar nu en master i internationell utveckling. Frida har varit aktiv i 

styrelsen sedan år 2015 och blev vald till ordförande år 2017. Hon är även inspirationsföreläsare för 

Svenska FN-förbundet och har praktiserat på Sveriges ständiga representation vid FN i New York. Vi 

tror att Frida i rollen som ordförande kan bidra till att fortsätta utveckla Malmö FN-förening.  

  

Anna Grumstedt  

Valberedningens förslag: Vice ordförande  

Motivering:    

Anna Grumstedt brinner för jämställdhet, allas lika rättigheter samt frågor om hur en långsiktig fred i 

konflikter kan byggas. Hon har en fil. kand i freds- och konfliktvetenskap och statsvetenskap. Anna 

har varit aktiv i Malmö FN-förenings styrelse sedan år 2016. Under föregående verksamhetsår har hon 

haft posten som vice ordförande och har tidvis varit tillförordnad ordförande.  Vi tror att Anna i rollen 

som vice ordförande kan bidra till att fortsätta utveckla Malmö FN-förening. 

  

Nahid Biglari  

Valberedningens förslag: Kassör  

Motivering:    

Nahid Biglari brinner för mänskliga rättigheter. Hon är utbildad arkitekt och lärare i matematik och 

persiska. Nahid har en stor erfarenhet av föreningsliv och har många förtroendeposter i andra 

organisationer. Hon har varit aktiv i Malmö FN-förenings styrelse sedan år 2016. Under föregående 

verksamhetsår blev Nahid vald till kassör. Vi tror att Nahid i rollen som kassör kan fortsätta bidra till 

kontinuitet och stabilitet samtidigt som hon är med och utvecklar Malmö FN-förening. 

 

Tilda Jonsson  

Valberedningens förslag: Ungdomsansvarig  

Motivering:    

Tilda Jonsson brinner för ungdoms- och jämställdhetsfrågor. Hon läser till en kandidatexamen i 

genusvetenskap. Tilda har varit volontär i Malmö FN-förening under det föregående verksamhetsåret 

och har varit frivillig i andra organisationer. Hon gick även en utbildning för ungdomsansvariga som 

Svenska FN-förbundet arrangerade under hösten 2017. Vi tror därför att Tilda kommer kunna bidra 

mycket till Malmö FN-förening i rollen som ungdomsansvarig. 

 



Johanna Caminati Engström   

Valberedningens förslag: Ledamot med särskilt ansvar för kommunikation och PR  

Motivering: 

Johanna Caminati Engström brinner för mänskliga rättigheter och utvecklingsfrågor. Hon läser till en 

kandidatexamen i mänskliga rättigheter. Under höstterminen 2017 har hon praktiserat på Sveriges 

generalkonsulat i Istanbul. Johanna har även varit volontär på en kvinnoorganisation i Malawi samt 

arbetat frivilligt för flera svenska organisationer. Vi tror att Johannas kunskaper kommer bidra till att 

utveckla Malmö FN-förening i rollen som ledamot med särskilt ansvar för kommunikation och PR.  

 

Marek Lakatos 

Valberedningens förslag: Ledamot med särskilt ansvar för jämställdhetssektionen   

Motivering: 

Marek Lakatos brinner för fred- och säkerhetsfrågor, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Han är 

utbildad behandlings- och socialpedagog med goda kunskaper om beteendevetenskap, kriminologi och 

socialt arbete. Marek har länge arbetet med olika ungdomsverksamheter i Malmö och är idag anställd 

inom offentlig sektor. Vi tror att Mareks kunskaper kan bidra till att utveckla Malmö FN-föreningens 

arbete som ledamot med särskilt ansvar för jämställdhetssektionen.       

 

Martin Björkhagen  

Valberedningens förslag: Ledamot med särskilt ansvar för miljösektionen  

Motivering:   

Martin Björkhagen brinner för freds- och utvecklingsfrågor. Han har en kandidatexamen i freds- och 

konfliktvetenskap och gjorde sin masteruppsats i utvecklingsstudier i Indonesien. Under det 

föregående verksamhetsåret blev han vald till suppleant i föreningen. Vi tror att Martins kunskaper 

kan vara en stor tillgång i rollen som ledamot i Malmö FN-förenings styrelse med särskilt ansvar för 

miljösektionen.  

 

Raghad Canawati 

Valberedningens förslag: Ledamot med särskilt ansvar för fred- och säkerhetssektionen 

Motivering: 

Raghad Canawati brinner för mänskliga rättigheter. Hon har en dubbel kandidatexamen i arabisk- och 

engelsk litteratur samt i översättning. Raghads tidigare arbetserfarenheter i FN-systemet tror vi kan 

vara värdefullt för föreningen då hon har arbetat i syriska UNHCR i över fem år. Hon har varit 

volontär i Malmö FN-förening under det senaste verksamhetsåret. Vi tror att Raghad är en stor tillgång 

i Malmö FN-förenings styrelse som ledamot med särskilt ansvar för fred- och säkerhetssektionen.  

 

 

 



Amélie Almegård 

Valberedningens förslag: Suppleant   

Motivering: 

Amélie Almegård brinner för frågor som rör fred, säkerhet och jämställdhet. Hon läser 

samhällsprogrammet på gymnasiet och har varit volontär för Malmö FN-förening under det senaste 

verksamhetsåret. Amélie har god datorvana och stor erfarenhet av att hantera sociala medier. Hon är 

en aktiv skribent och skrev ett uppmärksammat blogginlägg för Malmö FN-föreningen om mänskliga 

rättigheter. Vi tror att Amélie kommer kunna tillföra mycket för Malmö FN-förening som suppleant.  

 

Mathias Persson  

Valberedningens förslag: Suppleant   

Motivering:    

Mathias Persson brinner för frågor om jämställdhet och hållbar utveckling. Han är utbildad inom språk 

och humanekologi. Mathias blev invald som suppleant i styrelsen för Malmö FN-förening under det 

föregående verksamhetsåret. Han har en stor erfarenhet av föreningsliv och har många 

förtroendeposter i andra organisationer. Mathias har även ett brett kontaktnät från universitetsvärlden 

där han arbetar. Vi tror att Mathias kommer bidra mycket till Malmö FN-förening som suppleant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nomineringar till förtroendeposter i valberedningen   

 

Michael-Jay Andersson  

Valberedningens förslag: Sammankallande ledamot  

Motivering:   

Framför egen presentation under årsmötet.  

 

Mathilda Englund  

Valberedningens förslag: Ledamot  

Motivering: 

Mathilda Lund brinner för globala utvecklingsfrågor och kvinnors rättigheter. Hon läser just nu till en 

kandidatexamen i utvecklingsstudier med inriktning ekonomisk historia. Mathilda har varit volontär 

under det senaste verksamhetsåret i Malmö FN-förening och har även erfarenhet av frivilliguppdrag i 

andra organisationer. Hon har även gått på flera av Svenska FN-förbundets ABC-kurser. Vi tror att 

Mathildas kunskaper kommer bidra till utvecklingen av valberedningens arbete i Malmö FN-förening.  

 

Shervin Vahedi  

Valberedningens förslag: Ledamot   

Motivering:   

Framför egen presentation under årsmötet.  

 

Toktam Jahangiry  

Valberedningens förslag: Ledamot   

Motivering:   

Framför egen presentation under årsmötet.  

 

Shayan Amin  

Valberedningens förslag: Suppleant   

Motivering:   

Framför egen presentation under årsmötet.  
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