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KONGRESSEN 2021
Valberedningens förslag

Valberedningens arbete inför Svenska FN-förbundets 
kongress 2021
Valberedningen har under kongressperioden 2018-2021 haft ett tiotal protokollförda möten. 
Hösten 2018 sammanställde valberedningen ett brev till FN-föreningar och FN-distrikt med 
information om valberedningen och tidsplan för valprocessen. I ett tidigt skede hade valbe-
redningen enskilda samtal med arbetsutskottets dåvarande ledamöter, GS och biträdande 
GS och personalens representant i styrelsen. Valberedningen diskuterade och fattade beslut 
om en tidsplan för valprocessen. Valberedningen har från kansliet fått protokoll från för-
bundsstyrelsens och arbetsutskottets möten, rapporter från förbundsordförande och GS till 
styrelsemötena samt information om ledamöternas närvaro vid mötena. Under hösten 2020 
sammanställde valberedningen en skriftlig enkät med tio frågor till dåvarande ledamöter 
som följdes upp av telefon- eller digitala samtal med ledamöterna.

Efter årsskiftet 2020/21 tillskrevs samtliga nomineringsberättigade med information om hur 
nomineringsförfarandet skulle gå till och vilka datum som gällde. Sista datum för nomi-
nering av ordförande, styrelseledamot, revisor och revisorssuppleant var den 31 mars 2021. 
Den dagen hade totalt 27 nomineringar inkommit. Såväl de nominerade som de nomineran-
de fick bekräftelse på att valberedningen mottagit berörd nominering.

Samtliga nominerade kontaktades via telefon- eller videomöte. Valberedningen hade utfor-
mat sex frågor som ställdes till samtliga nominerade med i många fall ett antal följdfrågor.

Vid ett möte den 9 april 2021 diskuterade och sammanställde valberedningen sitt förslag 
till ordförande och 12 styrelseledamöter i Svenska FN-förbundet. Samtliga nominerade fick 
e-post om valberedningens förslag. 

Valberedningen har haft att förhålla sig till förbundets stadgar och den instruktion för 
Svenska FN-förbundets valberedning som antogs 2014-09-06.  

Som vägledande principer för vårt förslag har vi tagit i beaktande en spridning gällande 
könsidentitet, ålder, mångfald, geografisk hemvist, kompetenser och personliga erfarenheter 
samt fördelning mellan FN-föreningar, FN-distrikt och anslutna riksorganisationer. 

De ledamöter som kongressen väljer till förbundsstyrelsen sitter i egen kapacitet och repre-
senterar inte nominerande FN-föreningar, FN-distrikt eller riksorganisationer. Väl invald 
i förbundsstyrelsen är det Svenska FN-förbundet som är respektive ledamots ”huvudman” 
som man är verksamhetsmässigt, juridiskt och ekonomiskt ansvarig inför. 

Den valberedning som valdes vid kongressen 2018 har bestått av Carina Almgren (valbered-
ningens ordförande), Berith Granath, Mimmi Clase Hagman, Mona Haghgou Strindberg, 
Toktam Jahangiry och Sameer Lafta. Ersättaren Per-Erik Ullberg Ornell avsade sig uppdra-
get i valberedningen i januari 2019.

Vid frågor, vänligen kontakta valberedningen via valberedning@fn.se
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Vägledande principer för valberedningen 
FN-förbundets styrelse fastställde 2014-09-06 de instruktioner som ska vägleda valbered-
ningens arbete. Instruktionerna bilades breven som skickades ut efter årsskiftet 2020-21 till 
alla nomineringsberättigade.  

1.  Nominerade som föreslås ska stå bakom FN-förbundets stadgar, värdegrund, mål och  
 verksamhet. 

2.  Nominerade som föreslås måste vara införstådda med att uppdraget inte enbart handlar  
 om att aktivt delta i styrelsens fysiska eller digitala sammanträden som i snitt ligger på  
 4-5 möten per år, utan även vara väl pålästa och förberedda inför respektive möte. Samt  
 vara beredda på att delta i olika aktiviteter, som styrelsen fattar beslut om, och uppdrag  
 som t.ex. styrelsens arbetsutskott. 

3.  Förbundsstyrelsen består av 13 ordinarie ledamöter inkl. en ordförande som med sina  
 olika kompetenser och erfarenheter kompletterar varandra och tillsammans utgör   
 FN-förbundets förtroendevalda ledning. 

4.  Nominerade ska ha förståelse för att förbundsstyrelsen är FN-förbundets högsta  
 beslutande organ mellan kongresserna och har därmed ett övergripande ansvar för  
 förbundets verksamhet, vilket också innebär ett juridiskt ansvar. Kansliet är FN- 
 förbundets verkställande enhet under ledning av generalsekreteraren.

5.  En jämn fördelning mellan kvinnor och män bör eftersträvas samt att det finns  
 representation av yngre personer. 

6.  En viss balans mellan anslutna riksorganisationer, FN-distrikt och FN-föreningar bör  
 råda. 
  
7.  En viss omsättning av ledamöter i styrelsen är önskvärd utan att kontinuiteten hotas. 

8.  Geografisk spridning är en faktor som ska beaktas. 

9.  Den som nomineras ska uppfylla de kvalitetskrav som Giva Sverige (Frivilligorganisa- 
 tionernas insamlingsråd) ställer.
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STATISTIK ÖVER VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 
13 LEDAMÖTER INKL. ORDFÖRANDE TILL FÖRBUNDSSTYRELSEN

Omval/nyval 5/8 

Man/Kvinna 5/8 

Åldersspridning (födelseår) 1947-1994 

Geografisk hemvist                   
Danderyd, Gustavsberg, Göteborg, Hjo, Kramfors, Malmö, Nacka, Stockholm, Uppsala, Vårgårda, Växjö, 
Ödsmål, Östersund

Nominerad av förening eller distrikt/ansluten riksorganisation 9/4*

* Förutom fyra som nominerats av en eller flera riksorganisationer har ytterligare två nominerats av såväl  
   riksorganisationer som föreningar/distrikt

INNEHÅLL

Den här presentationen innehåller:

• Information om valberedningens arbete inför Svenska FN-förbundets kongress 2021
• Vägledande principer för valberedningen
• Statistik över valberedningens förslag
• Valberedningens förslag till förbundsordförande 
• Valberedningens förslag till förbundsstyrelse (ledamöterna listas utan inbördes rangordning),
       revisorer, revisorssuppleanter, kongresspresidium och sammankallande redaktionsutskott
• Övriga nominerade till förbundsstyrelsen 

Samtliga nominerades egna presentationer finns publicerade på:

https://fn.se/om-oss/organisation/kongressen/kongress2021/personliga-berattelser-fran-nominerade-2021/

https://fn.se/om-oss/organisation/kongressen/kongress2021/personliga-berattelser-fran-nominerade-202
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 NAMN Annelie Börjesson
 NOMINERAD TILL Ordförande
 NOMINERAD AV Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
  Göteborgs FN-förening
    Falu FN-förening
    Varbergs FN-förening
   IKFF
   Luleå FN-förening
    Eskilstuna FN-förening
     Gotlands FN-förening
      Sverigeunionen av Soroptimistklubbar
   Göteborgs- & Bohusläns FN-distrikt
     Kramfors FN-förening
     Lerums FN-förening
     Kristianstads FN-förening
    Haparanda FN-förening
    Kvinnor för fred
   Umeå FN-förening
 MEDLEMSKAP/UPPDRAG  Tidigare ordförande i Göteborgs FN-förening och i
       Göteborgs- & Bohusläns FN-distrikt
 YRKE/SYSSELSÄTTNING Ordförande i Svenska FN-förbundet 
 FÖDELSEÅR 1974

VALBEREDNINGENS MOTIVERING

Annelie Börjesson har under en mandatperiod varit ordförande i Svenska FN-förbundet. Innan dess var hon styrel-
seledamot i förbundet under två perioder. Annelie har även en lång och gedigen erfarenhet av styrelsearbete inom 
FN-rörelsen på såväl regional som lokal nivå. När Annelie tackade för förtroendet att bli vald till ordförande vid 
FN-förbundets kongress 2018 betonade hon betydelsen av en stark FN-rörelse i Sverige. Annelie är välkänd och 
omtyckt både inom FN-rörelsen och i andra organisationer och har ett omfattande kontaktnät.

Ur Annelie Börjessons egen presentation

Annelie Börjesson heter jag och har sedan kongressen 2018 det ärofyllda uppdraget att vara ordförande i Svenska 
FN-förbundet. Härmed meddelar jag att jag med entusiasm ställer upp för omval. 

Den gångna mandatperioden har bjudit på flera stora utmaningar. Jag har inte bara varit ny på min post, vi har 
också varit utan generalsekreterare en tid och coronapandemin har dominerat hälften av perioden. Men mycket har 
hänt och framgent är det särskilt tre frågor jag vill fortsätta driva:

1. En stark och modern folkrörelse – förbundets hjärta.
2. Fortsätta verka för att FN-förbundet ska vara en stark påverkansaktör. 
3.  FN-förbundet som FN-nav i Sverige.

Läs hela presentationen här:
https://fn.se/om-oss/organisation/kongressen/kongress2021/personliga-berattelser-fran-nominerade-2021/

Valberedningens förslag till förbundsstyrelse

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG PÅ ORDFÖRANDE, OMVAL
 

Annelie Börjesson

https://fn.se/om-oss/organisation/kongressen/kongress2021/personliga-berattelser-fran-nominerade-202
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 NAMN Anna Kläppe
 NOMINERAD TILL Ledamot
 NOMINERAD AV Centerkvinnorna
 MEDLEMSKAP/UPPDRAG  Medlem i Nacka-Värmdö FN-förening 
       och i Centerkvinnorna 
  Tidigare generalsekreterare Centerpartiets 
  kvinnoförbund
  Styrelseledamot i Svenska FN-förbundet
 YRKE/SYSSELSÄTTNING Samordnare och politiskt sakkunnig Centerpartiet 
 FÖDELSEÅR 1981

VALBEREDNINGENS MOTIVERING

Anna Kläppe har mångårig arbetslivserfarenhet som politiskt sakkunnig på riksdagen och i regeringskansliet med 
särskilt ansvar för utrikes-, försvars- och jämställdhetsfrågor. Anna var tidigare generalsekreterare i Centerkvinnor-
na, en till FN-förbundet ansluten riksorganisation. Hon har erfarenhet av att leda en organisation. Anna valdes in 
som styrelseledamot i FN-förbundet vid kongressen 2018 och har under mandattiden även ingått i arbetsutskottet.

Ur Anna Kläppes egen presentation

Som politiskt sakkunnig på riksdagen och regeringskansliet har jag flerårig erfarenhet av att arbeta med internatio-
nella frågor, med särskilt ansvar för utrikes-, försvars- och jämställdhetsfrågor. Jag har tidigare arbetat på Rädda 
Barnen med public affairs. Jag har en magisterexamen i freds- och konfliktstudier från Uppsala Universitet och en 
kandidatexamen med fokus på internationella relationer och samhällsvetenskap från USA. Efter mina studier spende-
rade jag en praktiktermin på FN:s högkvarter i New York.

Läs hela presentationen här:
https://fn.se/om-oss/organisation/kongressen/kongress2021/personliga-berattelser-fran-nominerade-2021/ 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG PÅ LEDAMOT 1, OMVAL

Anna Kläppe



Sidan 7 av 27

KONGRESSEN 2021
Valberedningens förslag

Petter Ölmunger

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG PÅ LEDAMOT 2, OMVAL

 NAMN Petter Ölmunger 
 NOMINERAD TILL Ledamot
 NOMINERAD AV Kyrkans Akademikerförbund
  Stenungsund, Tjörn & Orust (STO) FN-förening
  Svenska Kyrkan
 MEDLEMSKAP/UPPDRAG  Ordförande i STO FN-förening 
       Medlem i Svenska Kyrkan
  Styrelseledamot i Svenska FN-förbundet 
 YRKE/SYSSELSÄTTNING Präst
 FÖDELSEÅR 1980

VALBEREDNINGENS MOTIVERING

Petter Ölmunger är aktiv i såväl en lokal FN-förening som i en ansluten riksorganisation. Utöver Petters allmänna 
intresse för FN är han särskilt engagerad i frågan om ett mer demokratiskt och beslutskraftigt FN i syfte att ännu 
bättre hantera våra gemensamma globala angelägenheter. Petter valdes in som styrelseledamot i FN-förbundet vid 
kongressen 2018. Han har även styrelseerfarenheter från andra organisationer.

Ur Petter Ölmungers egen presentation

Jag har ett stort intresse och engagemang för Förenta Nationernas idé och för Svenska FN-förbundets mål och verk-
samheter. Utöver mitt allmänna FN-engagemang är jag också särskilt engagerad för att FN ska bli mer demokratiskt 
och beslutskraftigt när det gäller hanteringen av våra gemensamma globala angelägenheter. Om jag får förnyat för-
troende som ledamot i Svenska FN-förbundets styrelse vill jag, utöver det generella styrelseansvaret för vår organi-
sation, fortsatt verka särskilt för ett starkare engagemang inom Svenska FN-förbundet för ett mer demokratiskt FN.

Läs hela presentationen här:
https://fn.se/om-oss/organisation/kongressen/kongress2021/personliga-berattelser-fran-nominerade-2021/
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 NAMN Sofia Strinnholm
 NOMINERAD TILL Ledamot
 NOMINERAD AV Kyrkans Akademikerförbund
  Svenska Kyrkan
 MEDLEMSKAP/UPPDRAG  Medlem i Östersunds FN-förening 
       Medlem i Svenska Kyrkan 
  Styrelseledamot i Svenska FN-förbundet 
 YRKE/SYSSELSÄTTNING Ungdomspräst
 FÖDELSEÅR 1987

VALBEREDNINGENS MOTIVERING

Sofia Strinnholm har en för FN-förbundet intressant mix av sakfrågor som engagemang för urfolk och SRHR-frågor 
med kunskap om såväl humanitärt bistånd som långsiktigt utvecklingsarbete. 
Sofia är verksam i en ansluten riksorganisation men har också engagerat sig i en lokal FN-förening. Sofias erfaren-
heter från Act Svenska kyrkan har bäring på FN-förbundets strategiska tänkande kring utvecklingssamarbetet med 
FN-förbund i exempelvis Demokratiska republiken Kongo och Tanzania.

Ur Sofia Strinnholms egen presentation

Jag har arbetat mycket med samiskt kyrkoliv, framförallt samiskt konfirmandarbete vilket gett mig insyn och kunskap 
om urfolksfrågor vilket skulle kunna gynna förbundsstyrelsens arbete och jag är därigenom intresserad av rasdis-
krimineringsfrågor. Jag har erfarenhet från östra Afrika, framförallt Tanzania. Där jag har erfarenhet av arbete med 
SRHR-frågor (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter). Act Svenska kyrkans arbete har gett mig god kunskap 
om både humanitär hjälp och långsiktigt utvecklingsarbete. 

Läs hela presentationen här:
https://fn.se/om-oss/organisation/kongressen/kongress2021/personliga-berattelser-fran-nominerade-2021/ 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG PÅ LEDAMOT 3, OMVAL

Sofia Strinnholm
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 NAMN Véronique Simon
 NOMINERAD TILL Ledamot
 NOMINERAD AV Uppsala FN-förening
 MEDLEMSKAP/UPPDRAG  Medlem i Uppsala FN-förening
  Styrelseledamot i Svenska FN-förbundet
  YRKE/SYSSELSÄTTNING Universitetslektor i språkdidaktik,  
  Uppsala universitet
     Ordförande styrelsen för Forum för Afrikastudier
  FÖDELSEÅR 1961

VALBEREDNINGENS MOTIVERING

Véronique Simon är universitetslektor i Uppsala med ett stort nätverk inom akademin och myndigheter. Hon har ge-
digen kompetens inom hållbarhetsfrågor med särskilt fokus på utbildning och ett genuint civilsamhällsengagemang 
inom frågor som rör mångfald. Véronique har även en långvarig erfarenhet från FN-rörelsen i Sverige bl.a. genom sitt 
lokala engagemang i Uppsala FN-förening. Véronique valdes in som styrelseledamot i FN-förbundet vid kongressen 
2018.

Ur Véronique Simons egen presentation

Jag har genom mitt arbete inom högre utbildning regelbunden kontakt och samarbete med forskning och myndig-
heter kring utbildningsfrågor, både i Sverige och internationellt. En god utbildning för alla motverkar på det mest 
effektiva sätt, enligt mitt synsätt, fattigdom, ojämställdhet, sociala orättvisor, våld och laglöshet. Genom mitt arbete 
inom Forum för Afrikastudier, Uppsala universitet, är jag även välinsatt i frågor som berör freds- och konflikthante-
ring, hållbar utveckling och hälsofrågor. 

Läs hela presentationen här:
https://fn.se/om-oss/organisation/kongressen/kongress2021/personliga-berattelser-fran-nominerade-2021/

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG PÅ LEDAMOT 4, OMVAL

Véronique Simon
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 NAMN Abdulla Ahmad Miri
 NOMINERAD TILL Ledamot
 NOMINERAD AV Uppsala FN-förening
 MEDLEMSKAP/UPPDRAG  Medlem i Stockholms FN-förening 
  YRKE/SYSSELSÄTTNING Ekonom, krönikör och samhällsdebattör  
 FÖDELSEÅR 1986

VALBEREDNINGENS MOTIVERING

Abdulla Miri är ekonom. Han har ett stort civilsamhällsengagemang med särskilt fokus på integration som han ofta 
skrev om som krönikör på tidningen Metro. Abdulla har ett stort nätverk och driver bl.a. Facebook-gruppen ”Ny-
svenskar i Sverige” med över 50 000 medlemmar som syftar till att främja mångfald och integration i samhället. 
Abdulla vill med sitt samhällsengagemang bidra till styrelsearbetet i FN-förbundet och till insatser som främjar 
medlemsantalet.

Ur Abdulla Ahmad Miris egen presentation

Jag är född i Syrien men min familj kommer ursprungligen från Palestina. Jag föddes som statslös och har saknat 
ID-handlingar, pass och rösträtt i hela mitt liv, varför det har varit en viktig fråga för mig att engagera mig i integra-
tion och inkludering.

Under tiden som jag levde i Syrien arbetade jag med FN under kriget. Jag kom till Sverige som flykting 2013. Efter att 
ha lärt mig svenska började jag arbeta vid SBAB Bank samtidigt som jag började engagera mig ideellt för att hjälpa 
andra nyanlända att integrera sig i samhället, bland annat via Röda Korset.

Läs hela presentationen här:
https://fn.se/om-oss/organisation/kongressen/kongress2021/personliga-berattelser-fran-nominerade-2021/

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG PÅ LEDAMOT 5, NYVAL 

Abdulla Ahmad Miri
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 NAMN Anna Höggren
 NOMINERAD TILL Ledamot
 NOMINERAD AV Stockholms FN-förening 
 MEDLEMSKAP/UPPDRAG  Styrelseledamot i Stockholms FN-förening 
  YRKE/SYSSELSÄTTNING Administrativ chef Försvarshögskolan, 
  institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap
 FÖDELSEÅR 1990

VALBEREDNINGENS MOTIVERING

Anna Höggren arbetar som administrativ chef på Försvarshögskolan. Hennes engagemang i FN-frågor bygger både 
på akademiska studier i statsvetenskap, miljö och säkerhet, samt från det civila samhället, bland annat i Stockholms 
FN-förening och Tensta kvinno- och tjejjour. Anna vill lyfta det lokala föreningsarbetet till en, som hon själv skriver, 
högre strategisk nivå, finna synergier inom FN-rörelsen i Sverige och därigenom vara med och bidra till att rörelsen 
växer och blir starkare.

Ur Anna Höggrens egen presentation

Mitt intresse för FN-frågor har präglat både mitt val av utbildning och mitt yrkesval. Jag har i grunden en statsve-
tenskaplig examen och masterstudier inom miljö och säkerhet. Mitt engagemang inom Stockholms FN-förening har 
främst drivits av en passion att vidareförmedla och entusiasmera medlemmar, i de sakfrågor som jag brinner för.
    
Ideellt arbete inom FN-rörelsen är avgörande för att hålla viktiga frågor vid liv och jag är övertygad om att lokal 
mobilisering kan leda till verkliga skillnader på nationell och internationell nivå. 

Läs hela presentationen här:
https://fn.se/om-oss/organisation/kongressen/kongress2021/personliga-berattelser-fran-nominerade-2021/

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG PÅ LEDAMOT 6, NYVAL 

Anna Höggren
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 NAMN Aron Sortelius
 NOMINERAD TILL Ledamot
 NOMINERAD AV MyRight 
 MEDLEMSKAP/UPPDRAG  Styrelseledamot i MyRight
   Styrelseledamot i Dövblind barn och ungdom
 YRKE/SYSSELSÄTTNING Fritidsledare
 FÖDELSEÅR 1991

VALBEREDNINGENS MOTIVERING

Aron Sortelius har en gedigen erfarenhet av föreningslivet från lokal- till riksnivå. Aron föreläser regionalt på skolor 
om dövblindhet och inkludering. Aron sitter i riksstyrelsen för Dövblind barn och ungdom. Han ansvarar för Nepal-
projektet hos föreningen Unga Hörselskadade som syftar till att förbättra situationen för personer med hörselskada i 
Nepal. Han har studerat demokrati, mänskliga rättigheter och genusvetenskap. Aron brinner för inkluderingsfrågor på 
alla nivåer.

Ur Aron Sortelius egen presentation

Jag skulle vilja vara med i Svenska FN-förbundets styrelse för att bidra till skapandet av ett tillgängligt och delaktigt 
samhälle. Har en gedigen kunskap att jobba lokalt som fritidsledare på fritidsgård i Hjo kommun. Träffar där barn 
och ungdomar från olika bakgrunder vilket lärt mig mycket om att bemöta, inkludera och respektera allas lika värde 
oavsett vilka förutsättningar man har i livet. 

Jag har studerat demokrati och mänskliga rättigheter och gjort praktik i Sydafrika på Cape Town Society for the 
Blind.

Läs hela presentationen här:
https://fn.se/om-oss/organisation/kongressen/kongress2021/personliga-berattelser-fran-nominerade-2021/

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG PÅ LEDAMOT 7, NYVAL 

Aron Sortelius
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 NAMN Beata Pontén
 NOMINERAD TILL Ledamot
 NOMINERAD AV Stockholms FN-distrikt 
 MEDLEMSKAP/UPPDRAG  Ordförande i Nacka-Värmdö FN-förening 
  Sekreterare i Stockholms FN-distrikt   
 YRKE/SYSSELSÄTTNING Konsult
 FÖDELSEÅR 1963

VALBEREDNINGENS MOTIVERING

Beata Pontén vill bidra till en bättre förståelse hos FN-förbundet för hur företag aktivt kan bidra till en hållbar 
omställning. Beata är medgrundare till ett företag som arbetar för en hållbar utveckling i allmänhet och ett hållbart 
företagande i synnerhet. Beata har under flera decennier hjälpt företag och organisationer att ställa om till en mer 
hållbar modell. Hon är väl hemmastadd i förenings-Sverige och har stöttat många medlemsdrivna organisationer 
med att få till ett större engagemang, lojalitet och aktivitet bland medlemmarna.

Ur Beata Ponténs egen presentation

Jag brinner för FN som folkrörelse. För att människor ska bidra till en hållbar utveckling behöver de hopp, engage-
mang och riktning. Jag tycker att FN-förbundet kan bli ännu bättre på det. Vi behöver skapa en tydlig samverkan 
mellan FN-förbundet, distrikten och föreningarna som gör det enklare för föreningarna att rekrytera och aktivera fler 
medlemmar. Idag är det onödigt ensamt på föreningsnivå. I dessa tider av hållbarhetsutmaningar har FN alla möjlig-
heter att växa och det måste börja med rätt incitament och stöd från förbundet och ge fart åt gräsrötterna. 

Läs hela presentationen här:
https://fn.se/om-oss/organisation/kongressen/kongress2021/personliga-berattelser-fran-nominerade-2021/

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG PÅ LEDAMOT 8, NYVAL 

Beata Pontén
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 NAMN Bengt Skarstam
 NOMINERAD TILL Ledamot
 NOMINERAD AV Malmö FN-förening
 MEDLEMSKAP/UPPDRAG  Styrelseledamot i Malmö FN-förening 
  YRKE/SYSSELSÄTTNING Senior Advisor  
 FÖDELSEÅR 1947

VALBEREDNINGENS MOTIVERING

Bengt Skarstam blev efter avslutade studier vid Lunds universitet forskare vid Försvarets Forskningsanstalt i 
Linköping. Bengts långa yrkeserfarenhet innefattar chefs- och konsultpositioner i både nationella och internationel-
la företag som exempelvis Ericsson. Han skriver artiklar om hållbarhet, personligt ansvar och Agenda 2030. Inom 
ramen för Malmö FN-förening har Bengt under 2020-21 ansvarat för digitala föreläsningar om olika frågor relaterade 
till Agenda 2030.  

Ur Bengt Skarstams egen presentation

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter i dessa positioner har varit FoU, produktion och produktutveckling inom medi-
cinsk teknik och elektronik. Därefter startade jag egen verksamhet som coach/mentor/rådgivare för personer som 
ville ta ett steg vidare i livet och utbildade mig i NLP, coaching och MBTI.

Mina principer för denna verksamhet är grundade på etik, teknologi, psykologi och ”human behaviour” och sker som 
ansikte mot ansikte möten; likt en katalysator till förändring.
Var mentor till universitetsstudenter vid TM programmet vid Lunds Universitet, handledare för examensarbeten och 
medlem i antagningsgruppen för designstuderande vid IKDC, Lunds Universitet.

Läs hela presentationen här:
https://fn.se/om-oss/organisation/kongressen/kongress2021/personliga-berattelser-fran-nominerade-2021/

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG PÅ LEDAMOT 9, NYVAL 

Bengt Skarstam
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 NAMN Maria Andersson Willner
 NOMINERAD TILL Ledamot
 NOMINERAD AV Vårgårda FN-förening
 MEDLEMSKAP/UPPDRAG  Kassör i Vårgårda FN-förening
  YRKE/SYSSELSÄTTNING Regionutvecklare  
 FÖDELSEÅR 1978

VALBEREDNINGENS MOTIVERING

Maria Andersson Willner har erfarenhet av olika samhällssektorer som rikspolitik, regional offentlig sektor och lokal 
föreningsverksamhet. Maria har också en gedigen erfarenhet av internationella utvecklingsfrågor och Agenda 2030 
bl.a. som tidigare ledamot i Riksdagens utrikesutskott. En röd tråd genom utbildning, arbete och uppdrag har för 
Maria varit relationer och samverkan. Att få leda en studiecirkel, jobba fram en verksamhetsplan eller moderera ett 
seminiarum är för Maria glädje – glädje att få lära tillsammans med andra och ta små steg mot en bättre värld.

Ur Maria Andersson Willners egen presentation

Jag är en driven och strukturerad person med integritet och en vilja att utveckla både verksamheter och grupper. En 
folkrörelseperson som trivs i möten, såväl i mötet med en framtida medlem som det formella styrelsemötet.

Just nu arbetar jag som tjänsteman i offentlig sektor. Tidigare har jag under tolv år arbetat med politik i olika roller, 
de senaste åren med fokus på internationella utvecklingsfrågor och Agenda 2030. Som riksdagsledamot för Social-
demokraterna var jag ledamot i utrikesutskottet och ansvarig för biståndspolitik.

Läs hela presentationen här:
https://fn.se/om-oss/organisation/kongressen/kongress2021/personliga-berattelser-fran-nominerade-2021/

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG PÅ LEDAMOT 10, NYVAL 

Maria Andersson Willner
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 NAMN Osman Saidabdala
 NOMINERAD TILL Ledamot
 NOMINERAD AV Kramfors FN-förening
  Umeå FN-förening
 MEDLEMSKAP/UPPDRAG  Ordförande i Kramfors FN-förening
  Vice ordförande i Västernorrlands FN-distrikt
  YRKE/SYSSELSÄTTNING Projektledare 
 FÖDELSEÅR 1989

VALBEREDNINGENS MOTIVERING

Osman Saidabdala har en gedigen kunskap och kompetens när det gäller frågor som handlar om förebyggande av 
krig och konflikter och främjande av mänskliga rättigheter. Han kom själv som kvotflykting via UNHCR till Sverige och 
har arbetat inom UNHCR med krigsdrabbade människor i Jemen. Inom ramen för Kramfors FN-förening och Kramfors 
ungdomsråd driver Osman ett projekt för ungdomar som diskuterar olika frågor runt Agenda 2030. Osman är idag 
projektledare för ett regionalt länsöverskridande digitaliseringsprojekt i vilket åtta kommuner ingår

Ur Osman Saidabdalas egen presentation

Jag har alltid varit engagerad i föreningsliv och organisationer som stöttar utsatta människor på olika sätt.
     
Genomfört kommunalt chefsprogram och har ledarskapsutbildning på avancerad nivå inom ledarskap i flerkulturella 
miljöer från Linnéuniversitet. Jag har vidare utbildat mig för magisterexamen inom information management (infor-
mations- och kommunikationshantering inom organisationer) på Högskolan i Borås. När jag hösten 2019 fått uppdrag 
från Kramfors kommun att inom ramen för ett ettårigt projekt leda och samordna implementeringen av barnkonven-
tionen, har jag under det året genomfört 59 utbildningsinsatser på alla nivåer. 

Läs hela presentationen här:
https://fn.se/om-oss/organisation/kongressen/kongress2021/personliga-berattelser-fran-nominerade-2021/

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG PÅ LEDAMOT 11, NYVAL 

Osman Saidabdala
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 NAMN Tajma Sisic
 NOMINERAD TILL Ledamot
 NOMINERAD AV Sveriges Socialdemokratiska ungdomsförbund
  SSU
  MEDLEMSKAP/UPPDRAG  Medlem i Växjö FN-förening 
  Internationell ledare i SSU  
  YRKE/SYSSELSÄTTNING Politisk samordnare i Växjö kommun  
 FÖDELSEÅR 1994

VALBEREDNINGENS MOTIVERING

Tajma Sisic’s politiska intresse har lett till att hon har engagerat sig i internationella frågor. Tajma vill bidra i arbetet 
för ökad respekt för demokrati och mänskliga rättigheter. Tajma poängterar att kampen för en mer jämlik värld mås-
te fortgå. I en globaliserad värld måste jämlikhetsaspekten alltid bevakas och värnas, anser hon. Tajma kommer att 
göra sitt yttersta för att bidra med breda analyser och viktiga aspekter. Tajma menar att när klyftorna ökar i världen 
blir frågan om solidaritet allt viktigare. 

Ur Tajma Sisic´s egen presentation

För mig har frågan om jämlikhet och respekt för mänskliga rättigheter alltid varit fundamental. Redan som barn 
visste jag att orättvisor och klassklyftor är det värsta jag vet. Min barndom spenderades många somrar i mina 
föräldrars hemland Bosnien och Hercegovina. Det gick inte en enda dag utan att jag kände stor frustration över 
ojämlikheten i Bosnien. Frustrationen och maktlösheten gentemot folks livsöden satte spår hos mig. Vreden över 
orättvisorna fångades till en början upp inom den aktivistiska delen av civilsamhället som sedan blev ett politiskt 
engagemang inom arbetarrörelsen. 

Läs hela presentationen här:
https://fn.se/om-oss/organisation/kongressen/kongress2021/personliga-berattelser-fran-nominerade-2021/

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG PÅ LEDAMOT 12, NYVAL 

Tajma Sisic
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Valberedningens förslag till revisorer

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL REVISOR, NYVAL
Namn Johan Andersson

Nominerad till Revisor

Nominerad av - 

Bakgrund Auktoriserad revisor på Grant Thornton 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL REVISOR, OMVAL
Namn Sonja Gardefjord 

Nominerad till Revisor

Nominerad av Stockholms FN-förening

Bakgrund Under många år styrelseledamot i Stockholms FN-förening   
 Medlem i Stockholms FN-förening

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL REVISORSSUPPLEANT, NYVAL
Namn Gunilla Lundström 

Nominerad till Revisorssuppleant

Nominerad av Valberedningen 

Bakgrund Medlem i Tingsryds FN-förening
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Valberedningens förslag till kongresspresidium

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL KONGRESSORDFÖRANDE
Namn Anna Bergkvist, Styrelsepost 

Namn Johan Groth, Styrelsepost

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL KONGRESSEKRETERARE
Namn Magnus Carlberg, Tingsryds FN-förening

Namn Joelle El Khoury, Uppsala FN-förening

Valberedningens förslag till rösträknare
Namn Anne Kasenene, Ovansiljans FN-förening 

Namn Helen Hassan, Malmö FN-förening

Valberedningens förslag till redaktionsråd 
Namn Jens Petersson, senior rådgivare fred och säkerhet 

Namn Anita Omerbasic, Jönköpings FN-förening

Namn Tomas Bylund, Lerums FN-förening 

Sammankallande:

Namn Veronica Sällemark, organisationskoordinator



Sidan 20 av 27

KONGRESSEN 2021
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 NAMN Abdulalim Alkatea
 NOMINERAD TILL Ledamot
 NOMINERAD AV Gotlands FN-förening  
 MEDLEMSKAP/UPPDRAG  Ordförande i Gotlands FN-förening
  YRKE/SYSSELSÄTTNING Arkitekt  
 FÖDELSEÅR 1989

Ur Abdulalim Alkateas egen presentation

Mina starka sidor är bland annat att jag är bra på att planera och organisera mitt arbete och jag jobbar gärna 
tillsammans med andra. Jag är van vid att ta beslut och ansvar. Jag är en mycket positiv person som har lätt för att 
hitta nya vägar och idéer till lösningar och jag gör alltid mitt jobb med största noggrannhet.
    
Jag arbetar med många organisationer och föreningar, jag har god erfarenhet av att kommunicera, bygga relationer, 
följa upp affärer och skapa idéer och lösningar, och jag har flexibiliteten att arbeta självständigt eller i ett team.

Läs hela presentationen här:
https://fn.se/om-oss/organisation/kongressen/kongress2021/personliga-berattelser-fran-nominerade-2021/

ÖVRIGA NOMINERADE 

Abdulalim Alkatea
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 NAMN Allard Jellema
 NOMINERAD TILL Ledamot
 NOMINERAD AV Kristianstads FN-förening 
 MEDLEMSKAP/UPPDRAG  Styrelseledamot i Kristianstads FN-förening
  Facebookadministratör i föreningen
  YRKE/SYSSELSÄTTNING Trainee/junior researcher
 FÖDELSEÅR 1994

Ur Allard Jellemas egen presentation

Jag har stort intresse i politiska frågor och då framförallt med fokus på hållbar utveckling och Europeiska Unionen. 
Av denna anledning har jag pluggat statsvetenskap (kandidatprogram) vid Malmö Universitet och senare European 
Affairs (masterprogram) vid Lunds Universitet.

Efter min masterexamen började jag jobba för Wageningen University & Research (ett universitet i Nederländerna) 
som trainee/junior researcher. Här jobbar jag med många olika projekt om bland annat EU:s gemensamma jordbruks-
politik, hållbar utveckling, cirkulär ekonomi och innovationsspridning i Balkanländerna.

Läs hela presentationen här:
https://fn.se/om-oss/organisation/kongressen/kongress2021/personliga-berattelser-fran-nominerade-2021/

ÖVRIGA NOMINERADE 

Allard Jellema



Sidan 22 av 27

KONGRESSEN 2021
Övriga nominerade

 NAMN Annahita Ahmadi D.
 NOMINERAD TILL Ledamot
 NOMINERAD AV Göteborgs FN-förening 
 MEDLEMSKAP/UPPDRAG  Vice ordförande i Göteborgs FN-förening
  YRKE/SYSSELSÄTTNING Student 
 FÖDELSEÅR 1994

Ur Annahita Admadis egen presentation

Genom mitt gedigna intresse för internationella relationer, social hållbarhet, mitt ideella engagemang i Göteborgs 
FN-förening och mina studier i statsvetenskap och sociologi är jag säker på att jag kan tillföra nya perspektiv och 
idéer i arbetet inom FN-förbundets styrelse. 
     
Jag vet också att en möjlighet att få sitta i Svenska FN-förbundets styrelse skulle stärka mina befintliga kunskaper 
och stärka min förståelse för mänskliga rättigheter, hållbarhetsfrågor, Agenda 2030 och säkerhets- & nedrustnings-
frågor ur ett svenskt, men även internationellt, perspektiv. 

Läs hela presentationen här:
https://fn.se/om-oss/organisation/kongressen/kongress2021/personliga-berattelser-fran-nominerade-2021/

ÖVRIGA NOMINERADE 

Annahita Ahmadi D.
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 NAMN Bam Björling 
 NOMINERAD TILL Ledamot
 NOMINERAD AV Eskilstuna FN-förening 
 MEDLEMSKAP/UPPDRAG  Vice ordförande i Eskilstuna FN-förening  
  YRKE/SYSSELSÄTTNING Socionom 
 FÖDELSEÅR 1948

Ur Bam Björlings egen presentation

Är en klassisk NGO person som genom livet försökt arbeta med och för gräsrotsnivå för att bidra till att skapa 
möjligheter för människor att förändra/förbättra sina egna liv och att bidra till förändring på samhällsnivå. Utgångs-
punkterna är empowerment och delaktighet. 
    
I min ryggsäck har jag erfarenheter och kunskaper som jag tror kan komma till nytta i FN-förbundets arbete, nu när 
jag minskar mina internationella uppdrag inom området internationell development. I denna fas i livet vill jag bidra 
till arbete hemmavid i Sverige.

Läs hela presentationen här:
https://fn.se/om-oss/organisation/kongressen/kongress2021/personliga-berattelser-fran-nominerade-2021/

ÖVRIGA NOMINERADE 

Bam Björling
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 NAMN Bernt Josephson 
 NOMINERAD TILL Ledamot
 NOMINERAD AV Sollentuna Väsby FN-förening 
 MEDLEMSKAP/UPPDRAG  Styrelseledamot i Sollentuna Väsby FN-förening
  Kommunikationsansvarig i föreningen
 YRKE/SYSSELSÄTTNING Kommunikatör 
 FÖDELSEÅR 1963

Ur Bernt Josephsons egen presentation

Jag har en bakgrund som journalist och kommunikatör från media och näringsliv. Jag har drivit eget företag inom 
kommunikation och varit anställd på större företags informations- och marknadsavdelningar. 
     
För något tiotal år sedan insåg jag att det finns goda möjligheter att inte bara berätta och illustrera händelser och 
skeenden utan att även påverka dem. Det blev starten på ett fördjupat samhällsengagemang, där jag nu är förtroen-
devald fritidspolitiker i flera kommunala och regionala sammanhang.

Läs hela presentationen här:
https://fn.se/om-oss/organisation/kongressen/kongress2021/personliga-berattelser-fran-nominerade-2021/

ÖVRIGA NOMINERADE 

Bernt Josephson
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 NAMN Embla Hägelmark 
 NOMINERAD TILL Ledamot
 NOMINERAD AV Uddevalla FN-förening  
     Helsingborgs FN-förening
     Hässleholms FN-förening
 MEDLEMSKAP/UPPDRAG  Ordförande i Helsingborgs FN-förening
     Ambassadör för de globala målen inom ramen 
  för FN-förbundets projekt
reningen YRKE/SYSSELSÄTTNING Studerande 
 FÖDELSEÅR 2002

Ur Embla Hägelmarks egen presentation

Om FN-förbundet vill vara en attraktiv ungdomsorganisation krävs nya innovativa former för engagemang och 
påverkan. För att unga FN-vänner ska stanna kvar i förbundet även efter avslutade studier behöver förbundet bli en 
plattform för tillväxt i individens engagemang. 

Förbundet behöver unga människor för att växa, utvecklas och få nya perspektiv i det oerhört viktiga arbetet för 
mänskliga rättigheter, hållbar utveckling, fred och säkerhet. Unga är inte bara framtiden, unga är samtiden, en 
grupp som kan bidra med helt nya erfarenheter.

Läs hela presentationen här:
https://fn.se/om-oss/organisation/kongressen/kongress2021/personliga-berattelser-fran-nominerade-2021/

ÖVRIGA NOMINERADE 

Embla Hägelmark
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 NAMN Gabriel Bake 
 NOMINERAD TILL Ledamot
 NOMINERAD AV Vårgårda FN-förening  
    MEDLEMSKAP/UPPDRAG  Medlem i Göteborgs FN-förening
   Vice ordförande i Svenska FN-förbundet
reningen YRKE/SYSSELSÄTTNING Utbildningshandläggare för forskarutbildning 
 FÖDELSEÅR 1980

Ur Gabriel Bakes egen presentation

Mitt intresse för FN började växa vid studierna och så småningom kunde jag få driva egna FN-kurser vid Jönköping 
University. 
     
Jag brinner särskilt för fredsfrågorna som 1325, kärnvapennedrustning och skyldighet att skydda. Jag vill att vi 
ska bli en högre röst i samhällsdebatten och vara en megafon mot våra makthavare så länge de duckar för viktiga 
internationella åtaganden. Efterlevnaden av till exempel Barnkonventionen, Mänskliga rättigheter och fortsätta driva 
kravet om att Sverige behöver anta ILO 169 är två andra exempel.

Läs hela presentationen här:
https://fn.se/om-oss/organisation/kongressen/kongress2021/personliga-berattelser-fran-nominerade-2021/

ÖVRIGA NOMINERADE 

Gabriel Bake



Sidan 27 av 27

KONGRESSEN 2021
Övriga nominerade

 NAMN Niklas Carlsson 
 NOMINERAD TILL Ledamot
 NOMINERAD AV Vårgårda FN-förening
  Tingsryds FN-förening
    MEDLEMSKAP/UPPDRAG  Medlem i Blekinge FN-förening
     Vice ordförande i Svenska FN-förbundet
 YRKE/SYSSELSÄTTNING Projektledare 
 FÖDELSEÅR 1979

W

Ur Niklas Carlssons egen presentation

Jag tror på kraften i vad du och jag, vi, kan göra tillsammans. Vi som väljer att aktivt engagera sig för fred, frihet, 
utveckling, demokrati. Vi behöver bli starkare. Det finns stora utmaningar för oss att arbeta med. Vår folkrörelse 
behöver nya krafter, fler medlemmar. Vi behöver bli tydligare i vad FN-förbundet står för och vill uppnå. Vi behöver bli 
snabbare i att agera och reagera på det som händer i vår omvärld.

Jag vill se att vårt förbund blir bättre på att samordna kraften i våra internationella projekt, vårt kansli, våra fören-
ingar, FN-skolorna och våra riksorganisationer. Tillsammans kan vi flytta berg, avskaffa fattigdom och värna freden!

Läs hela presentationen här:
https://fn.se/om-oss/organisation/kongressen/kongress2021/personliga-berattelser-fran-nominerade-2021/

ÖVRIGA NOMINERADE 

Niklas Carlsson


