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Valberedningen för år 2018/2019: 
Michael-Jay Andersson 
Mathilda Englund 

 



 

Nomineringar till förtroendeposter i styrelsen 
 
Nada Dukleska 
Valberedningens förslag: Ordförande 
Motivering:  
Nada brinner för mänskliga rättigheter, rättvis fördelning av resurser och folkrätt. Hon har en 
kandidatexamen i juridik från Lunds Universitet, där hon har läst extra kurser i mänskliga 
rättigheter. Nada har länge arbetat ideellt samt drivit insamlingar till socialt utsatta familjer i 
Makedonien. Vi tror att Nada passar som Ordförande då hennes starka engagemang kommer 
bidra till att fortsätta utveckla Malmö FN-förening. 
 

Nadja Rantonen 
Valberedningens förslag: Vice ordförande 
Motivering: 
Nadja en given kandidat till att vara Vice Ordförande, detta efter att ha uppvisat en 
engagemang och intresse i volontärgruppen. Hon lägger vikt vid kontinuitet i möten där hon 
lyssnar in och deltar till varje deltagares intressen. Nadja skapar gärna effektiva arbetssätt 
inom en grupp. Dessa egenskaper är viktigt att ha som vice ordförande till kommande 
styrelse inför verksamhetsåret. 
 
Daniela Hooper 
Valberedningens förslag: Kommunikatör  
Motivering:  
Daniela brinner för tillgänglig utbildning, hållbar utveckling och rättvisa. Hon har lång 
professionell erfarenhet med kommunikativa uppgifter samt företagsutveckling, vilket vi i 
valberedningen ser som utmärkta meriter. Daniela har även jobbar ideellt i olika styrelser 
samt som volontär FN-förbundet Malmö. Vi tror att Daniela passar i rollen som 
kommunikatör, där hon kan fortsätta utveckla FN-förbundet Malmö. 
 
Nahid Biglari 
Valberedningens förslag: Kassör 
Motivering: 



 
Nahid har uppvisat god förtroende i sitt tidigare uppdrag som Kassör. Hon har tagit sig an 
kassörsuppdrag professionellt och styrelsen har uppskattat hennes engagemang. Därför så får 
Nahid valberedningens förtroende och nominering, dels för att valberedningen tror på att hon 
kommer fortsätta göra ett gott arbete i föreningen men också då hon redan besitter 
kompetensen och intresset för att fortsätta skapa god kontinuitet i Malmö FN- förening.  
 
Ungdomsansvarig 
Röstning sker på årsmötet: Röstning av ungdomsansvarig för Malmö FN förening sker på 
årsmötet. Röstning av ungdomsansvarig kommer att vara mellan följande nominerade i 
kommande verksamhetsårets styrelse: Allan Gerald Sserwanga, Emilia Nordström, Amin 
Moalin och Anas Alamoush. 
 
Douha Kermani 
Valberedningens förslag: Ledamot 
Motivering: 
Douha är för närvarande verksam inom kommunikation, vilket vi i valberedningen anser är 
en mycket god egenskap. Som person är Douha väldigt driven. Hon är lyhörd och ser till att 
allas röster blir hörda. Hon tror på att skapa gemensamma lösningar utifrån en grupps 
önskemål. Vi i valberedningen känner att Douha är en given kandidat till Ledamot under 
kommande verksamhetsår eftersom hon visar starkt intresse att  bidra till FN Malmös 
utveckling framåt. 
 
Allan Gerald Sserwanga 
Valberedningens förslag: Ledamot 
Motivering: 
Allan uppvisar egenskaper som är essentiellt för att en grupp ska fortsätta framåt. Han har 
intresse för att en förening och grupp tar beslut utifrån det som lyfter föreningen. Samtidigt 
tror han på strategier, rättvisa och åtgärder för att skapa en god balans i gruppen och 
föreningen. Därför är Allan en given kandidat till Ledamot inför verksamhetsåret. 
 
Emilia Nordström 
Valberedningens förslag: Ledamot 
Motivering: 



 
Emilia besitter en god engagemang, har stor intresse för genusrättvisa, mänskliga rättigheter 
och klimatfrågor. Utöver det så ser hon till att vid tuffa situationer skapa en god brygga till att 
skapa lösningar. Emma har utöver detta en brinnande glöd för att se till så att bygga upp 
fredliga och inkluderande värden, värden som är hållbara och som kan skapa utveckling i 
Malmö FN- förening. Därför tror valberedningen på att Emma, under verksamhetsåret 
2019-2020, är en given kandidat till styrelsen. 
 
Amin Moalin 
Valberedningens förslag: Ledamot 
Motivering: 
Amin är mycket målinriktad och ser till att grupper arbetar mot sitt gemensamma bästa. Han 
anser att rättvis behandling och starkt engagemang är mycket viktigt inom ideellt arbete. 
Amin visar stora intressen för FN:s Globala Mål, vilket vi i valberedningen tror kommer vara 
en stor tillgång till FN-förbundet Malmö. Vi i valberedningen anser att Amin passar utmärkt 
som Ledamot under kommande verksamhetsåret. 
 
Anas Alamoush  
Valberedningens förslag: Ledamot 
Motivering:  
Anas brinner för hållbar utveckling och rena hav. Han arbetar med sin doktorsavhandling  på 
World Maritime University. Anas har redan ideer och planer för framtida projekt i 
FN-förbundet Malmö. Vi tror att Anas kunskaper kan vara en stor tillgång i rollen som 
Ledamot i FN-förbundet Malmö styrelse.  
 
Mateen Ahmed  
Valberedningens förslag: Suppleant 
Motivering:  
Mateen har visat ideellt engagemang i ett flertal olika verksamheter i Malmö, där han varit 
aktiv i olika styrelser. Han läser just nu en master i internationella relationer vid Malmös 
Universitet. Vi tror att Mateen kommer kunna tillföra mycket för Malmö FN-förening som 
suppleant. 
 
Raghad Kanawati 



 
Valberedningens förslag: Suppleant 
Motivering: 
Raghad har sedan tidigare erfarenhet av arbete inom UNHCR. Hon vill kunna fortsätta bidra 
till att utveckla Malmö FN- förening, vilket vi i valberedningen ser som en tillgång. Raghad 
vill även fortsätta arbeta med projekt inom FNs globala mål. Därför så ser vi i valberedningen 
att Raghad passar i posten som suppleant i Malmö FN- föreningens styrelse och därför 
nominerar vi henne som suppleant för Malmö FN- förenings styrelse. 
 
Özgün Rüya Oral 
Valberedningens förslag: Suppleant  
Motivering: 
Özgün brinner för hållbar utveckling och  hållbara städer. Hon har sedan tidigare en kandidat 
i juridik, och pluggar nu till en master i stadsstudier. Özgün har tidigare arbetat ideellt som 
jurist med miljöfrågor i Turkiet. Vi tror att Özgüns kunskaper kan vara en stor tillgång i 
rollen som suppleant i Malmö FN-förenings styrelse. 
 
Nomineringar till förtroendeposter i valberedningen 
Michael-Jay Andersson 
Valberedningens förslag: Sammankallande ledamot 
Presenterar sin egna motivering under årsmötet. 
 
Jack Fraser 
Valberedningens förslag: Ledamot 
Motivering:  
Jack brinner för hållbar utveckling och miljöfrågor. Han har en master i internationell 
miljöpolicy, och jobbar idag som hållbarhetsanalytiker. Jack har även tidigare erfarenheter i 
att arbeta ideellt med miljöfrågor. Vi tror att Jack är en stor tillgång som ledamot i 
valberedningen FN-Förbundet Malmö.  
 
Ledamot 
Val av ledamot till Malmö FN förenings valberedning kommer att röstas fram samt så 
kommer det finnas möjlighet att kunna nomineras på plats under årsmötet.  
 



 
Mathilda Englund 
Valberedningens förslag: Suppleant  
Presenterar sin egna motivering under årsmötet. 
 
Anna Grumstedt  
Valberedningens förslag: Suppleant  
Presenterar sin egna motivering under årsmötet. 


