
Valberedningens förslag
Valberedningen 2014/2015 bestod av följande personer: 
Hannah Mustis Persson, Tine Alavi, Pelle Pelters, Zayera Khan och Karin Olsson. 
 
Valberedningen påbörjade sitt arbete tidigt i höstas. Vi skickade ut en medlemsenkät för att lyssna in 
medlemmarnas tankar om styrelsens uppgift och roll. Vi intervjuade personal och sittande styrelse, 
och tog del av strategi och verksamhetsplan. Av underlaget vi fick ihop, sammanställde vi en annons 
för ledamöter och kassör och en annons för ordförande som spreds på Volontärbyrån, RFSL 
Stockholms hemsida, Facebook och i nyhetsbrevet. Vi fick in nomineringar och intresseanmälningar 
från många fantastiska människor. Diskussionerna har varit många och intensiva i valberedningen. 
Eftersom vi hade så många bra kandidater så lyckades inte valberedningen bli helt enig om ett förslag. 
Det förslag som presenteras nedan är valberedningens förslag, men en person i valberedningen står 
inte bakom förslaget. 

I stadgarnas § 5.3.2 står att ”Styrelsen ska bestå av ett udda antal ledamöter, minst sju (7) och max 
tretton (13) – inklusive ordförande, kassör, en representant som väljs av RFSL Ungdom Stockholm och
eventuella andra benämnda poster.” 

Valberedningen förslår en styrelse bestående av totalt 13 ledamöter. Av dessa föreslår valberedningen 
att en person väljs in som ordförande, två personer väljs in som vice ordförande, en person väljs in 
som kassör och en person väljs in som sekreterare. Anledningen till att valberedningen föreslår två 
vice ordförande är att många har uttryckt att ordförandeuppdraget kräver mycket tid och kan 
stundtals vara ett stort ansvar att ta. Med två vice ordförande hoppas valberedningen att arbetet som 
ordförande blir mer hållbart och rimligt, så det finns tre personer istället för två att dela på ansvaret att
leda och samordna styrelsen. 
 
Kim Nygren, Caisa Viksten, Patrik Eriksson och Mats Christiansen valdes på två år på årsmötet 2014. 

Tillsammans med dessa föreslår valberedningen följande styrelse: 
 
Ordförande: Johanna Grant Axén (1 år)
Vice ordförande: Elma Jakupovic och Julle Bergenholtz (2 år vardera)
Kassör: Jenny Malmén (1 år)
Sekreterare: Fej Matti Ganebo Skantz (2 år)
Ledamöter: Åsa Öckerman, Sooz Romero, Mikael Halen Roman samt RFSL Ungdom Stockholms 
representant. (2 år vardera)

Auktoriserad revisor: Lena Johnson (1 år)
Verksamhetsrevisor: Richard Svahn, och en person ska tillsättas

Mötespresidium 



Presentation av kandidaterna (enligt valberedningsförslag)

Ordförande: Johanna Grant Axén (1 år)

Johanna Grant Axén

Johanna har stor erfarenhet av ideell organisering och har suttit som styrelse ledamot i RFSL 
Stockholm sedan våren 2014. Johanna blev kassör i RFSL Stockholm när föra kassör hoppade av. Hen 
har därför bra insyn i föreningens ekonomi och verksamhet. Johanna har en drivkraft som behövs för 
att berika organisationen och driva arbetet framåt. Johannas engagemang inom politiken och kunskap 
om kommun och landsting där hon jobbar intersektionellt och med antirasism, hbtq- och miljöfrågor 
är en värdefull kompetens för RFSL Stockholm, och en tillgång till politisk påverkan. 

Johanna vill både smida planer och vara ute och göra saker. Johanna vill grotta ner sig i antirasistiska 
arbetet, politiska påverkansarbete, kampanjer som ska lanseras och mycket mer. Hen vill arbeta fram 
bättre kommunikation både inom och utåt, och förverkliga mål om att breda organisationens 
målgrupp och synlighet.

Johannas förmåga att se till att alla lyfts i det arbete som föreningen gör och alla delar av föreningen 
värdesätts gör hen till en bra ordförande kandidat.

Vice ordförande: Elma Jakupovic och Julle Bergenholtz (2 år vardera)

Elma Jakupovic

Elma har stor erfarenhet av ideellt arbete, och har bland annat varit ordförande för Bosniska 
ungdomsförbundet och där arbetat mycket med opinionsbildning och politisk påverkan både i Sverige 
och internationellt. Elma har inte erfarenhet av RFSL Stockholms styrelsearbete, men god insyn i 
organisationen, bland annat eftersom hen är engagerad mentor på HBTQ-kojan sedan 1,5 år tillbaka. 

Elma jobbar på LSU – Sveriges ungdomsorganisationer som kommunikatör med demokratifrågor. 
Hen är också grafisk formgivare och gör mycket praktiskt i sitt jobb som sociala medier, hemsidor och 
håller just nu på att ta fram en app. Är intresserad bland annat av att arbeta väldigt aktivt med att föra 
organisationen i riktning mot uppsatta mål och visioner och genom den vägen göra världen lite bättre 

Elma kan bidra med mycket till styrelsearbetet, är en viktig strateg som har koll på RFSL Stockholm 
och en kommunikatör som verkligen kan hålla ihop en grupp. Hen har ett stort kontaktnät och kan 
därför nå ut till fler personer som RFSL Stockholm inte når idag men som skulle behöva 
organisationen.

Julle Bergenholtz

Efter tre år i styrelsen - som sekreterare och vice-ordförande - tycker Julle att RFSL Stockholm har 
lyckats med att flytta fram sina positioner samtidigt som potentialen inte är uppnådd på något sätt och
den fortsatta utvecklingen vill han vara med och medverka i!

Julle är den som kan och vill vara ett bra stöd för ordföranden. Han gillar att ta på sig större processer 
och vurma för det administrativa och strukturen som krävs, ända fram till att han gillar att städa upp 
när det har ramlat i diket. Under sin tid i styrelsen har han tagit an sig de mer undangömda rapport- 
och verksamhetsplaneringsrollen.

Han brinner för att bredda målgruppen som föreningen kan nå, bl.a. genom att generera egna intäkter 
så att föreningen kan erbjuda en verksamhet till alla, oavsett ifall det går att få projektfinansiering eller
inte. Han anser dessutom att det finns en öppning för politiskt påverkansarbete nu när det fins en ny 
majoritet i Stockholm och vill ta vara på den chansen.

Han är prestigelös, stabil, har lätt för att samarbeta och är så pass strukturerad att han lyckades som 
vice-ordförande trots att han bor i Uppsala, något som han även kopplar till sin ”förstående fästman”.



Kassör: Jenny Malmén (1 år)

Jenny Malmén

Jenny har inte tidigare erfarenhet av RFSL Stockholms styrelse, utan har hittills varit en påhejande 
medlem som nu vill driva RFSL Stockholm framåt. Jenny är bra på styrelsearbete och sitter i två 
styrelser: hen är ordförande Fastighetsägarföreningen i gaybourhoodet på Gladö, som har ca 450 
medlemsfastigheter och sitter också i styrelsen Riksförbundet Enskilda Vägar. Jenny har mycket att 
bidra med i styrelsen för RFSL Stockholm. Hen kan IT-lösningar, programmering, ekonomi, 
redovisning, dokumenthantering, beslutssystem, juridik etc.  Framförallt är hen inte rädd för att kavla 
upp ärmarna för att hugga i där det behövs. Jenny brinner för att försöka förändra samhällsnormernas
bristande acceptans för alla människors rätt att vara sig själv, i både stort och smått. Det är inte en 
svartvit värld, vi kan försöka trycka och böja lite på normerna – det är vårt ansvar, enligt Jenny. 

Ang rollen som kassör så har Jenny många värdefulla erfarenheter och kunskaper. Hen är utbildad 
civilingenjör och har eget företag inom IT, vilket innebär att hen har erfarenhet av och koll på 
bokföring och redovisning. Jenny är aktiv och prestigelös och trivs med att utmana sig själv. 

Sekreterare: Fej Matti Ganebo Skantz (2 år)

Fej Matti Ganebo Skantz 

Fej sitter i nuvarande styrelse och kandiderade om för 2 år som sekreterare.  Fej började redan med 
styrelsearbete som 13-åring och har en lång tradition av förenings- och samhällspåverkan.

Fej vill aktivt arbeta med intersektionalitet och fortsätta förändringsarbetet som RFSL Stockholm 
redan har påbörjat med fokus på antirasism,  (invaldi) tillgänglighet och omorganisering av 
utbildningsverksamhetetn. Fej har också mångårig erfarenhet av funktionsfrågor, och 
transkompetens. 

Fej arbetar heltid som sjukskötare inom vården.

Som sekreterare vill Fej arbeta med att styrelsen bredd i åsikter och diskussioner fångas upp och kan 
förvaltas i styrelsen. Styrelsen bör ha högt i tak där allas åsikter beaktas och tillvaratas., och där fler 
personer känner sig inkluderade.

Fej är en stor resurs och tillgång till styrelsen och därför passar Fej utmärkt i rollen som sekreterare åt 
RFSL Stockholms styrelse.  Dessutom älskar Fej styrdokument och outar sig som en stadgenörd.



Ledamöter

Mikael Halén Román

Mikael har lång tidigare erfarenhet av styrelsearbete, bland annat inom en queer kulturförening i 
Göteborg och ungdomsorganisationen Ungdom Mot Rasism (UMR) där hen också är utbildare. 

Mikael har inte tidigare erfarenhet av RFSL Stockholms styrelsearbete, utan kan komma med nytt 
friskt driv in i organisationen. Hen är intresserad av utbildande verksamhet också inom RFSL 
Stockholm, och vill även gärna jobba med frågor kring antirasism. 

Mikael är kunnig inom postkoloniala teorier, studerar just nu master i filmvetenskap och jobbar på en 
förskola och med läxhjälp. Har tidigare studerat teater, litteratur och media och har bra koll på sociala 
medier. 

Mikael är duktig på att jobba med projekt och att väldigt aktivt driva arbetet framåt. Hen har också 
värdefull erfarenhet av att ha jobbat mycket med normkritik och intersektionalitet samt med barn och 
ungdomar. En driven aktivist med många viktiga kompetenser som har mycket att bidra med i 
styrelsen.

Sooz Romero

Sooz har suttit i RFSL Stockholms styrelse i två år. Under tiden har den gjort ett stort insats för 
gruppen Newcomers och även haft uppdraget som sekreterare. Sooz är en aktivist med mycket energi 
och ett stort nätverk som redan från barnsbenen har varit i kontakt med politiskt engagemang och 
politiska frågor.

Förutom rättigheter för asylsökande hbtq-personer brinner Sooz mest för frågor om en fungerande 
vård för trans*personer och i synnerhet rasifierade trans*personer. Dessutom tycker den att 
representationen av rasifierade kvinnor och trans*personer inom föreningar och organisationer måste 
förbättras. Även kunskap i samhället rörande dessa frågor borde ökas, tycker den. Det är sådana 
utmaningar Sooz engagerar sig för även i andra politiska sammanhang. T.ex. kandiderade Sooz till 
kommunfullmäktige för Feministiskt initiativ.

Själv beskriver Sooz sig som antirasistisk trans*feminist med en kandidat i genusvetenskap och 
normkritisk pedagogik. Det är kombinationen av den teoretiska kompetensen och det praktiska 
engagemanget som gör Sooz så värdefullt för RFSL Stockholms styrelse och är anledning varför vi 
föreslår den som ledamot.

Åsa Öckerman

Åsa har suttit i styrelsen för RFSL Stockholm i två år. Under sin tid i styrelsen har hen arbetat med 
medlemsvärvning och Pride. Men Åsas hjärtefråga är politiskt påverkansarbete. Hen är stolt över vad 
RFSL Stockholm åstadkommit inom bl a Transit, där flera års påverkansarbete nu har gett resultat i 
form av ökade och fortsatta bidrag.  Åsa är ordförande i RFSLs husbolag, Huset AB. 

Åsa är engagerad i Miljöpartiet sedan många år tillbaka, men har just nu en partipolitisk paus. Hen är 
ordförande för distriktsrådet för Farstastrand-kyrkan och ordförande i sin bostadsrättsförening. 

Åsa har ett eget företag där hen arbetar med textil. Hen håller bl a kurser i vävning, broderi och 
virkning och har tidigare arbetat på Operan med teaterkläder. Åsa vill fortsätta i styrelsen eftersom 
hen trivs med det långsiktiga arbetet och ännu inte känner sig färdig i styrelsen. Åsa trivs med att se 
tydliga resultat i sitt arbete eftersom hen är envis och gillar att komma framåt. Åsa beskriver sig själv 
som glad, konstruktiv, modig och konstruktiv.


