
Valberedningens	  förslag	  till	  årsmötet	  2016	  

	  
Valberedningen	  har	  under	  2015/2016	  bestått	  av	  följande	  personer:	  
Izabelle	  Johannisson,	  Julia	  Denkiewicz,	  Micke	  Seid	  och	  Tine	  Alavi.	  
	  
Valberedningen	  påbörjade	  sitt	  arbete	  tidigt	  i	  höstas.	  Vi	  intervjuade	  sittande	  styrelse	  och	  
personal	  samt	  tog	  del	  av	  nuvarande	  strategier	  och	  verksamhetsplaner.	  Med	  hjälp	  av	  det	  
underlaget	  sammanställde	  vi	  en	  annons	  för	  ledamöter,	  kassör	  och	  ordförande	  som	  spreds	  
via	  RFSLs	  Stockholms	  hemsida,	  Facebook	  och	  i	  nyhetsbrevet.	  Vi	  fick	  in	  nomineringar	  och	  
kandidaturer	  från	  många	  fantastiska	  människor.	  Dessutom	  ägnade	  vi	  oss	  åt	  aktiv	  
”headhunting”	  via	  våra	  respektive	  nätverk.	  Vi	  har	  haft	  äran	  att	  intervjua	  ett	  stort	  antal	  
kompetenta	  kandidater	  inför	  vår	  slutberedning.	  Diskussionerna	  under	  slutberedningen	  
var	  som	  traditionen	  bjuder	  många,	  långa	  och	  intensivt	  kreativa.	  	  
	  
Valberedningen	  rekommenderar	  i	  år	  en	  minskning	  av	  styrelsen	  av	  ett	  avgörande	  skäl:	  
ökat	  fokus	  på	  strategiskt	  arbete.	  Vi	  föreslår	  därför	  nu	  en	  styrelse	  bestående	  av	  totalt	  11	  
personer.	  Denna	  minskning	  underlättas	  av	  att	  två	  styrelseledamöter	  tyvärr	  har	  valt	  att	  
lämna	  styrelsen	  mitt	  i	  sina	  respektive	  mandatperioder	  och	  därmed	  sina	  platser	  vakanta.	  
Vi	  förordar	  sålunda	  att	  dessa	  bägge	  två	  platser	  inte	  fyllnadsväljs.	  	  
	  
Valberedningen	  föreslår	  nu	  utöver	  en	  ny	  ordförande	  även	  att	  föreningen,	  i	  enlighet	  med	  
stadgarna,	  fyllnadsväljer	  bägge	  de	  vakanta	  vice	  ordförande-‐platserna	  för	  återstående	  tid	  
av	  mandatperioden.	  Till	  dessa	  två	  platser	  föreslår	  vi	  dels	  vår	  tidigare	  ordförande	  samt	  
även	  en	  erfaren	  och	  erkänd	  strateg.	  Av	  de	  återstående	  fyra	  ledamotsplatserna	  föreslår	  vi	  
omval	  av	  två	  ledamöter	  samt	  avancemang	  av	  en	  tidigare	  suppleant	  och	  nyval	  av	  en	  person	  
som	  vi	  är	  helt	  övertygade	  om	  kommer	  att	  tillföra	  stor	  kompetens	  till	  styrelsen.	  
	  
Tillsammans	  med	  Fej	  Matti	  Ganebo	  Skantz	  (sekreterare),	  Åsa	  Öckerman	  (ledamot)	  och	  
Moa	  Björnemalm	  (RFSL	  Ungdom	  Östs	  representant)	  som	  alla	  redan	  är	  invalda,	  föreslår	  
en	  enig	  valberedning	  nu	  stolt	  följande	  förslag	  till	  en	  ny	  fenomenal	  styrelse:	  
	  
Ordförande:	  	   Andrés	  Esteche	  (nyval	  1	  år)	  
	  
Vice	  ordförande:	   Peter	  Sidlund	  Ponkala	  (fyllnadsval	  1	  år)	  

Johanna	  Grant	  Axén	  (fyllnadsval	  1	  år)	  
	  
Kassör:	   	   Jenny	  Malmén	  (omval	  1	  år)	  
	  
Styrelseledamöter:	   Patrik	  Eriksson	  (omval	  2	  år)	  	  

Mats	  Christiansen	  (omval	  2	  år)	  
Tijan	  Kandeh	  (omval	  2	  år)	  
Zack	  Mirani	  (nyval	  2	  år)	  

	  
Auktoriserad	  revisor:	  	   Lena	  Johnson,	  Grant	  Thornton	  (omval	  1	  år)	  
	  
Verksamhetsrevisor:	  	   Christian	  Antoni	  Möllerop	  (omval	  1	  år)	  
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Andrés	  Esteche	  –	  Ordförande	  
	  
Andrés	  har	  varit	  en	  engagerad	  aktivist	  inom	  HBTQ-‐organisationer	  både	  lokalt	  och	  
nationellt	  i	  över	  15	  år.	  Hen	  har	  tidigare	  erfarenhet	  i	  flertalet	  styrelser	  i	  politiska	  
sammanhang	  likväl	  som	  styrelsen	  för	  Stockholm	  Pride.	  Efter	  att	  ha	  spenderat	  2	  år	  i	  
Spanien	  har	  Andrés	  varit	  aktiv	  som	  resurs	  för	  Newcomers-‐projektet,	  där	  hen	  är	  kontakt-‐
person	  och	  volontär.	  Andrés	  brinner	  för	  följande	  frågor	  i	  HBTQ-‐communityt:	  antirasism,	  
regnbågsfamiljer	  och	  intersektionalitet.	  Detta	  intresse	  har	  växt	  fram	  i	  samband	  med	  hens	  
personliga	  erfarenheter.	  Att	  växa	  upp	  i	  en	  regnbågsfamilj	  har	  gett	  henom	  en	  högre	  
förståelse	  av	  samhälleliga	  normer,	  baserat	  på	  den	  uteslutning	  som	  hen	  upplevt	  från	  det	  
normativa	  samhället.	  
	  
Andrés	  har	  också	  studerat	  till	  tolk	  och	  deltar	  aktivt	  i	  Testpoint-‐projektet.	  Hen	  är	  
dualistisk	  i	  och	  med	  sina	  erfarenheter	  som	  artist	  och	  videojournalist,	  då	  hen	  rapporterade	  
om	  Loreens	  resa	  under	  Eurovision	  tävlingen	  och	  övervakade	  effekten	  av	  det	  förtryck	  som	  
sker	  i	  Kabul.	  Andrés	  är	  en	  person	  som	  är	  van	  vid	  att	  ta	  kontroll	  över	  sin	  position	  inom	  en	  
kategoriserad	  social	  hierarki.	  Hen	  är	  även	  van	  vid	  att	  arbeta	  konstruktivt	  med	  HBTQ-‐	  och	  
mänskliga	  rättigheter	  som	  rasifierad	  queerperson	  i	  dagens	  heteronormativa	  samhälle.	  
	  
Andrés	  är	  en	  produktiv	  och	  jordnära	  person	  med	  ett	  strategiskt	  sinne.	  Hen	  har	  utpräglade	  
ledaregenskaper	  och	  en	  tydlig	  vision	  för	  föreningens	  framtida	  verksamheter.	  
	  
Peter	  Sidlund	  Ponkala	  –	  Vice	  ordförande	  
	  
Peter	  är	  en	  erfaren	  strateg	  som	  tidigare	  varit	  inblandad	  i	  studentföreningar	  under	  flera	  
år.	  Hen	  har	  helgjuten	  erfarenhet	  när	  det	  gäller	  styrelsearbete	  och	  föreningar.	  Peter	  har	  
akademiska	  kunskaper	  i	  genusvetenskap	  och	  normkritik,	  vilket	  hen	  för	  in	  i	  sitt	  dagliga	  
arbete	  som	  strateg	  på	  Sundbybergs	  kommun.	  Några	  utmärkta	  exempel	  på	  hens	  arbete	  är	  
utfärdandet	  av	  HBT-‐certifieringar	  till	  kommunalpersonal	  samt	  skapandet	  av	  könsneutrala	  
omklädningsrum	  i	  kommunen.	  Peter	  är	  även	  engagerad	  såväl	  i	  sin	  bostadsrättsförening	  
som	  inom	  ett	  politiskt	  parti.	  
	  
Peter	  tillhör	  en	  av	  våra	  fem	  nationella	  minoriteter,	  Sverigefinnarna,	  en	  grupp	  som	  under	  
lång	  tid	  utsatts	  för	  strukturellt	  förtryck	  i	  Sverige.	  Peter	  har	  över	  två	  års	  erfarenhet	  
i	  minoritetsprojekt	  för	  Sundbybergs	  kommun,	  där	  hen	  ofta	  ledde	  initiativen.	  Peter	  är	  
flerspråkig	  och	  talar	  bland	  annat	  svenska,	  finska,	  engelska,	  tyska,	  italienska,	  franska	  och	  
ryska.	  Förutom	  Peters	  erfarenhet	  inom	  administration,	  har	  hen	  bidragit	  till	  utvecklingen	  
av	  riktlinjer	  för	  stadsplanering	  och	  har	  dessutom	  varit	  aktiv	  i	  förebyggande	  arbete	  mot	  
könssjukdomar	  inom	  Sexperterna.	  
	  
Peter	  har	  ett	  välutvecklat	  strategiskt	  och	  strukturellt	  perspektiv,	  vilket	  kommer	  att	  bli	  
ovärderligt	  för	  styrelsen	  i	  dess	  fortsatta	  arbete.	  
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Johanna	  Grant	  Axén	  –	  Vice	  ordförande	  
	  
Johanna	  är	  redan	  väl	  förankrad	  i	  föreningen,	  då	  hen	  suttit	  i	  styrelsen	  i	  två	  år.	  Det	  senaste	  
året	  har	  hen	  verkat	  som	  högst	  produktiv	  ordförande.	  Johanna	  har	  nu	  valt	  att	  trappa	  ned	  
på	  sitt	  engagemang,	  men	  väljer	  att	  fortsätta	  kvar	  inom	  styrelsen.	  Vi	  välkomnar	  detta	  
rådiga	  beslut	  eftersom	  hens	  kompetens	  och	  erfarenhet	  är	  ovärderlig	  i	  den	  nya	  styrelsen.	  
	  
Jenny	  Malmén	  –	  Kassör	  
	  
Jenny	  har	  just	  avslutat	  sitt	  första	  år	  som	  kassör	  i	  styrelsen	  –	  och	  detta	  framgångsrikt.	  För	  
att	  vara	  ny	  i	  styrelsen	  så	  har	  Jenny	  under	  detta	  år	  snabbt	  hittat	  sin	  roll	  i	  organisationen	  
och	  framförallt	  gjort	  ett	  superbt	  arbete	  som	  kassör.	  Jenny	  har	  gedigen	  erfarenhet	  av	  såväl	  
programmering	  som	  bokföring.	  Med	  tanke	  på	  hens	  utbildning	  som	  civilekonom	  och	  hens	  
erfarenhet	  som	  IT-‐företagare	  samt	  insatsen	  som	  kassör	  detta	  år	  anser	  vi	  att	  Jenny	  är	  det	  
perfekta	  valet	  för	  kommande	  år	  och	  att	  hen	  garanterar	  styrelsen	  en	  positiv	  kontinuitet.	  
	  
Patrik	  Eriksson	  –	  Styrelseledamot	  
	  
Patrik	  är	  en	  sann	  strateg	  med	  brett	  nätverk	  inom	  aktivism	  och	  insamlingskampanjer.	  Hen	  
har	  erfarenhet	  från	  bl.a.	  Greenpeace,	  Action	  Aid	  och	  RFSL	  Gayradion.	  Patrik	  är	  dessutom	  
skicklig	  i	  kommunikation,	  ekonomi	  och	  politiskt	  arbete	  –	  vilket	  har	  fungerat	  bra	  under	  de	  
senaste	  två	  åren,	  då	  styrelsen	  fokuserat	  på	  att	  bli	  ett	  mer	  strategiskt	  organ.	  Patriks	  
metodiska	  tänkande	  och	  förmåga	  att	  förutse	  strukturella	  utmaningar	  gör	  henom	  till	  en	  
självklar	  resurs	  för	  ytterligare	  en	  mandatperiod	  i	  styrelsen.	  	  
	  
Mats	  Christiansen	  –	  Styrelseledamot	  
	  
Mats	  har	  varit	  styrelseledamot	  i	  RFSL	  Stockholm	  under	  flera	  år.	  Främst	  har	  hen	  arbetat	  
med	  sexualpolitik	  och	  hälsofrågor	  för	  det	  lokala	  HBTQ-‐communityt.	  Hen	  har	  ett	  
finförgrenat	  nätverk	  inom	  åtskilliga	  organisationer	  och	  myndigheter,	  vilket	  gynnar	  
styrelsens	  förmåga	  att	  knyta	  nya	  produktiva	  kontakter.	  Mats	  är	  en	  mycket	  effektiv	  och	  
tillgänglig	  person	  vars	  kompetens	  inom	  hälsofrågor	  och	  styrelseerfarenhet	  gör	  att	  vi	  i	  
valberedningen	  är	  mycket	  trygga	  i	  att	  låta	  henom	  fortsätta	  sitt	  viktiga	  arbete	  för	  
organisationen.	  
	  
Tijan	  Kandeh	  –	  Styrelseledamot	  
	  
Tijan	  har	  suttit	  som	  suppleant	  i	  styrelsen	  i	  ett	  år,	  tack	  vare	  sitt	  engagemang	  i	  Newcomers-‐
gruppen	  –	  vilket	  hen	  vill	  lyfta	  upp	  och	  sätta	  på	  den	  lokala	  dagordningen.	  Tijan	  är	  en	  
diplomatisk	  person	  och	  angelägen	  om	  att	  fullfölja	  startade	  projekt	  ända	  in	  i	  kaklet.	  Tijan	  
har	  en	  stor	  personlig	  erfarenhet	  av	  flyktingrelaterade	  frågor,	  en	  erfarenhet	  som	  i	  
kombination	  med	  hens	  energi	  och	  beslutsamhet	  kommer	  att	  vara	  en	  avsevärd	  resurs	  för	  
styrelsen	  överlag.	  	  
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Zack	  Mirani	  –	  Styrelseledamot	  
	  
Zack	  är	  en	  unik	  energisk	  person	  och	  en	  ny	  angenäm	  bekantskap	  för	  valberedningen.	  Hen	  
har	  via	  sin	  yrkesroll	  goda	  ledaregenskaper.	  Zack	  är	  sedan	  mer	  än	  tio	  år	  van	  vid	  att	  
konfrontera	  de	  formella	  hierarkierna	  i	  samhället	  och	  dess	  normativa	  uteslutnings-‐
processer.	  Zack	  vill	  arbeta	  med	  transrättigheter	  och	  brinner	  för	  aktivism	  angående	  
regnbågsfamiljer,	  då	  hen	  själv	  är	  såväl	  transperson	  som	  förälder.	  Zack	  är	  en	  person	  som	  
inte	  räds	  praktiskt	  arbete	  och	  hens	  passion	  för	  aktivism	  kommer	  att	  ge	  ett	  nödvändigt	  
jordnära	  komplement	  till	  en	  annars	  strategisk	  fokuserad	  styrelse.	  
	  
	  
	  
Valberedningen	  föreslår	  dessutom	  följande	  personer	  som	  Kongressombud	  2016:	  

Andrés	  Esteche	  

Caisa	  Viksten	  

Fej	  Matti	  Ganebo	  Skantz	  

Grace	  Jobe	  

Johanna	  Grant	  Axén	  	  

Julle	  Bergenholtz	  

Justine	  Balagade	  	  

Kim	  Nygren	  

Mats	  Christiansen	  

Peter	  Sidlund	  Ponkala	  

Tijan	  Kandeh	  

Åsa	  Öckerman	  

	  

Plus	  en	  person	  som	  kan	  komma	  att	  tillkännages	  på	  årsmötet.	  


