VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
VALBEREDNINGEN PRESENTERAR SITT FÖRSLAG TILL FNUF
STYRELSE 2016-17. ALLA FÖRESLAGNA HAR BLIVIT
NOMINERADE, INTERVJUADE OCH GRANSKADE. EFTER MYCKET
NOGGRANT URVAL PRESENTERAR VALBEREDNINGEN
TOPPKANDIDATERNA TILL NORDENS MEST STRATEGISKA
POSTER FÖR UNGA LEDARE.
FÖR MER INFORMATION KONTAKTA VALBEREDNING@FNUF.SE

ANTON HERMANSSON

ORDFÖRANDE
Anton Hermanssons (23 år) kärlek till FNUF, gedigna erfarenhet inom förbundet, tillsammans med
hans förmåga att vara spindeln i nätet, gör hans nominering till förbundsordförande självklar.

MOTIVERING
Anton har under fem år både varit del i FNUF:s strategiska utveckling och mångsidigt visat att han
har kapacitet att driva stora delar av FNUF:s verksamhet. Under vintern 2015-16 satt han som
tillförordnad generalsekreterare, något som innebar ett helhetsansvar för allt från verksamhet,
fundraising till volontärer. Utöver det sitter Anton i förbundsstyrelsen och är både en erfaren vice
ordförande och kassör. I vice ordförandeskapet har han jobbat nära tidigare förbundsordförande
och fått stor insikt i ordförandeskapets verklighet, samtidigt som kassörsrollen inneburit ett nära
samarbete med kansliet. idag är Anton en viktig hörnsten i FNUFs verksamhet när det rör allt från
att utveckla jämställdhetspolicy till att stötta medlemmar i landets lokalföreningar. Sammanlagt
bidrar Antons insikter till goda möjligheter för ett helhetsperspektiv, och också för att förankra och
förverkliga FNUF:s strategiska arbete.
Antons engagemang för Norden och i FNUF började redan för fem år sedan i lokalföreningen i
Västerås. Nu vill han ge alla möjligheten att hitta samma kärlek för FNUF som han själv funnit.
Därför ser Anton att sin största uppgift som ordförande är att utveckla båda organisationen och ge
medlemmarna chans att utvecklas. För att lyckas med det tror Anton att FNUF måste byggas
starkare inifrån för lokalföreningarnas skull och att det krävs att FNUF förtydligar sitt syfte och
existensberättigande. Medlemskapet och engagemanget inom FNUF är viktiga delar för att unga
ska få delta, bli röstbärare och ha inflytande i Norden. FNUF förbättrar förutsättningarna för unga
och vi måste bli bättre på att kommunicera det, säger Anton. Det är denna självinsikt och kritik som
vi från valberedningens sida tror kommer att gynna FNUF enormt under 2016/2017.
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FATMA RAHMA

VICE ORDFÖRANDE
Fatma Rahma (27 år) är driven och resultatinriktad. Som ledare vill hon öka professionaliseringen
inom förbundet och stärka ungdomsrörelsens förtroende och mandat.

MOTIVERING
Fatma började som volontär 2015 där hon var med och arrangerade flera event lokalt och
nationellt. Bara några månader senare valdes hon till FNUF:s förbundsstyrelse och i början på 2016
valdes hon också som ordförande i FNUF Stockholm. För Fatma är det viktigt att engagera sig både
i lokalavdelningen och i förbundet. Möta medlemmar när man rekryterar och långsiktig utveckling
är lika viktiga.
För att stärka FNUF:s internationella position började Fatma att studera danska och deltog i FNUF
Nordens vårmöte på Färöarna. Utveckla nätverken och samarbeten med systerförbunden är en av
hennes viktigaste frågor. I Stockholm har hela styrelsen också gått en styrelseutbildning och
kommer delta i internationella event under året. Det är Fatmas förmåga att skapa trygga och stabila
förutsättningar för volontärer och grupper som gör henne essentiell för utvecklingen av
internationella partnerskap och nya förmågor lokalt.
Under det gångna verksamhetsåret har Fatma visat att hon aktivt vill bidra till förbundsstyrelsens
arbete. Hon har också visat att hon kan det där med att jonglera flera bollar i luften och veta vilken
boll som ska prioriteras först. Fatmas entusiasm för FNUF är smittsam och vi hoppas att alla får
möjlighet att känna av den. Därför nominerar valberedningen Fatma till vice ordförande.
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EMIL WISTRÖM

KASSÖR
Emil Wiströms (21 år) integritet och erfarenhet av ekonomistyrning och budgetansvar kvalificerar
honom på starka grunder till kassörs-posten.

MOTIVERING
Emil har tidigare ekonomisk erfarenhet som kassör inom olika politiska föreningar och andra
civilsamhällesaktörer där han har varit aktiv under studierna. Förutom de tekniska kunskaper som
krävs för budget och ekonomisk styrning har Emil också en stark integritet som säkrar FNUF:s
ekonomiska etik och säkerhet. Då FNUF genomgår en verksamhetsutveckling har Emil dessutom
flera idéer om hur FNUF kan stärka sin ekonomiska hållbarhet.
Trots att Emil ännu bara suttit ett år i förbundsstyrelsen så har han hittat ett stort engagemang i de
norden-politiska frågorna. Emil har under sitt mandat varit en del av det externa utskottet, vilket
inneburit att han jobbat med varumärket Norden. Något som i mars 2016 ledde till att SSU största
distrikt fattade beslut om att arbeta för en nordisk förbundsstat. Beslutet genererar ett stort
mervärde för Norden-rörelsen och bådar gott för en fortsatt Norden-profilering inom de politiska
ungdomsförbunden.
Utöver sitt externa ansvar har Emil också jobbat mycket med intern organisationsutveckling. I
februari tog FNUF Linköping på Emils initiativ sitt första konstituerande årsmöte och valde bland
annat Emil in i styrelsen.
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TIMMY NYBERG

LEDAMOT OCH ERSÄTTARE I
FÖRENINGEN NORDENS
CENTRALSTYRELSE
Timmy Nyberg (21 år) är FNUF Norras målinriktade ordförande. Timmy vill utveckla nordiska
kontaktytor och FNUF:s medlemsrekrytering.

MOTIVERING
Timmy har erfarenhet av styrelsearbete både på lokal och på nationell nivå inom FNUF och i andra
externa föreningar. Något som bidragit till hans förståelse för både lokala och nationella
perspektiv. Timmys hjärtefråga handlar om att stärka banden mellan människor, föreningar,
kulturer och organisationer på alla nivåer och med olika syften. På förbundsstämman 2015 valdes
han in i förbundsstyrelsen.
Timmy är målmedveten och jobbar kontinuerligt med att utvärdera FNUF:s position och sätta nya
mål för verksamheten. Under 2016 har han bidragit till att stärka det regionala samarbetet i
Västerbotten och varit med att inleda ett samtal med Föreningen Nordens distriktsstyrelse och
Region Västerbotten. Timmy har också hjälpt till att starta upp en ny lokalförening i Luleå.
Timmy är mycket intresserad av medlemsrekrytering och har bidragit betydande till att nya
medlemmar hittat till FNUF i Umeå-området. Han studerar även strategisk kommunikation vid
Umeå universitet. Att skapa strukturerad rekrytering som lockar ännu fler nya medlemmar är en av
anledningar till att valberedningen föreslår Timmy till förbundsstyrelsen.
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EYDÍS INGA VALSDÓTTIR

LEDAMOT OCH OBSERVATÖR I
UNGDOMENS NORDISKA RÅD
Eydís Inga Valsdóttir (26 år) är en visionär projektledare med bakgrund i skandinavistik och från
flera insiktsfulla positioner i Norden-rörelsen.

MOTIVERING
På många sätt är Eydís en inspirerande symbol för ett genuint nordiskt samarbete. Eydís jobbar idag
på Föreningen Norden som skol- och biblioteksansvarig, är uppväxt på Island och studerar en
master i nordiska språk i Uppsala. Tidigare i år valdes hon in som ordförande i FNUF Uppsala efter
att hon under hösten 2015 arbetat effektivt med att utveckla regionen samtidigt som hon
praktiserade på FNUF kansli.
För Eydís har det frivilliga och det tjänstemanna gått hand i hand eftersom Norden alltid varit ett
drömjobb. I sitt engagemang har hon drivit ett utvecklingsarbete som inkluderat att nå ut till nya
medlemmar, att utöka dialogen mellan lokalavdelningar och externa föreningar, samt att planera
nya aktiviteter regionalt i Uppsala. Detta medan hon i sitt arbete blivit mycket kunnig inom
institutionella bidragsansökningar, fundraising och projektledning. Eydís breda nordiska nätverk
över hela landet så väl som internationellt lägger en god grund för nya utvecklingsmöjligheter för
FNUF.
Eydís är väl insatt i kansliets och förbundsstyrelsens arbete så väl som Föreningen Nordens
centralstyrelse-arbete. Frågar du Eydís något om FNUF så får du helt enkelt ett svar. Hon har på
kort tid samlat på sig en verktygslåda för att både väcka engagemanget hos många nya nordister
och för att stärka förutsättningarna för ungas organisering i Norden. Eydís har många idéer för hur
styrelsen kan jobba gemensamt för att förstärka förbundet. Vi tror på att hennes driv kan ta FNUF
långt och därför föreslår valberedningen Eydís till FNUF:s förbundsstyrelse.
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ALEXANDRA DAVIDSSON

LEDAMOT
Alexandra Davidsson (26 år) är en driven, diplomatisk och lösningsfokuserad projektledare med
fokus på hållbarhet och genus. Hennes gedigna bakgrund gör henne till ett utmärkt tillskott till
FNUF.

MOTIVERING
Alexandra har tolv års erfarenhet från ideellt engagemang och att sitta i styrelser, främst inom
elevråd och studentkåren. Idag arbetar hon som tillförordnad generalsekreterare för föreningen
Medveten Konsumtion inriktad på hållbarhet och som volontärsamordnare för RealStars som
jobbar med trafficking. I mötet med volontärerna visar Alexandra ett starkt engagemang och
sprider positiv motivation.
Alexandra har en tung internationell bakgrund både från sin master i globala studier och sin
kandidat i internationell ekonomi . Tack vare sin praktik på FN i New York och i Rom kommer
Alexandra kunna bidra med ett brett nätverk som stärker FNUF:s internationella knytpunkter. Under
sin tid utomlands har fokus också varit på kommunikation och omvärldsbevakning, något som
både gett henne insikt i påverkansarbete, nordisk politik och varumärkesstrategier. Inom FNUF ser
Alexandra en möjlighet att stärka ungas möjlighet att driva och utveckla frågor med en gemensam
röst som har möjlighet att påverka lagstiftning både i Norden och i EU. Exempelvis hur mycket
kemikalier som får finnas i våra kläder i Norden.
I sitt styrelseuppdrag hos FNUF vill hon ta med sig engagemangets grundstenar och utveckla såväl
sitt eget engagemang i ett nordisk sammanhang som väcka passionen bland unga i nordenrörelsen. Alexandra vill gärna utveckla plattformar för nordiskt utbyte inom sina två hjärtefrågor:
hållbarhet och genus. Att stärka ungas röst på dessa områden så väl som att utveckla den nordiska
profilen med strategiska partners anser vi i valberedningen är nyckelkvalitéer som Alexandra kan
bidra med.
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ANTON OHLSSON COLLENTINE

LEDAMOT
Anton Ohlsson Collentine (26 år) är en analytisk strateg som försöker utveckla det lokala
engagemanget i Göteborg med lokalföreningen FNUF Väst i spetsen. Något som både kan vara
utmanande och lärdomsfullt.

MOTIVERING
Anton är ordförande för lokalavdelningarna FNUF Väst och FNUF Göteborg och har under senaste
året deltagit i flera regionala och nationella interna utvecklingsprojekt. Bland annat har Anton inlett
ett samtal med Föreningen Nordens distrikt och med det nordiska informationskontoret i
Göteborg för att öka ungdomsintegreringen i Norden-rörelsen. Anton har också aktivt deltagit i
samtal med förbundet för att utveckla det praktiska stödet och resurserna till lokalavdelningarna.
Anton är en av de medlemmar som verkligen andas FNUF och brinner för nordismen. Utöver sitt
intresse för nordisk kultur och kulturevenemang har han gjort Nordjobb på Island på Nordens hus,
och han har jobbat i Norge. Just nu studerar han psykologi på Göteborgs Universitet.
En av Antons mest brännande frågor är just att det behövs någon som arbetar aktivt gentemot
lokalavdelningarna. Han säger att det bland annat är viktigt att utveckla gemensamma strategier
inom olika områden så att vi får en gemensam, stabil bas att stå på, med ändå olika och spännande
fokus. Att bilda och utveckla FNUF:s lokalföreningar är något han kommer jobba aktivt med under
året.
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THORGNY ARWIDSSON

REPRESENTANT I FÖRENINGEN
NORDENS CENTRALSTYRELSE
Thorgny Arwidsson (23 år) avslutar sina tre år som förbundsordförande men vill fortsätta ge tillbaka
till förbundet som utsänd Norden-representant i världen och representant i Föreningen Nordens
centralstyrelse..

MOTIVERING
Thorgny Arwidson, tidigare förbundsordförande i FNUF och tidigare adjungerad i Föreningen
Nordens centralstyrelse, föreslås nu som FNUF:s utsedda representant i Föreningen Nordens
centralstyrelse. Thorgny har ovärderliga erfarenheter i föreningslivet och inom Norden-rörelsen.
Med sitt engagemang och sina tidigare erfarenheter är han likväl en röstbärare för unga i Norden
som en röstbärare för FNUF.
Utöver sitt engagemang i FNUF sitter Thorgny också i FNUF Nordens arbetsutskott, Ungdomens
Nordiska Råds presidium, och i Nordiska barn- och ungdomskommittén (NORDBUK). Samtidigt
arbetar han från Europaparlamentet i Bryssel. Thorgny har alltså redan etablerade nordiska och
internationella kontakter, vilka ger FNUF möjlighet att stärka både sin legitimitet gentemot
medlemmarna och sitt varumärke gentemot externa partners.
Med den tidigare förbundsordföranden Thorgny som representant i centralstyrelsen kan också ett
mentorskap mellan honom och nästa förbundsordförande inledas internt och i relationen med
Föreningen Norden. Partnerskapet dem emellan kommer kunna balansera de andra jättarna i
centralstyrelsen och stärka FNUF:s position i Norden-rörelsen. Tillsammans ger de en starkare röst
åt FNUF:s medlemmar i moderförbundet.
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ELIN SÖRENSSON

VERKSAMHETSREVISOR
Elin Sörensson (31 år) organisationsutvecklare på Föreningen Norden och tidigare
generalsekreterare för Unga Humanister och tidigare generalsekreterare för Ung Media Sverige.

MOTIVERING
Elin jobbar idag som organisationsutvecklare på Föreningen Norden och är ansvarig för
medlemsutveckling, medlemsregister och kommunikation där. Hon är också centralstyrelsens
sekreterare i Föreningen Norden vilket innebär att hon för protokoll och är ansvarig för styrelsens
dokumentation.
Elin är sedan 2015 FNUF:s verksamhetsrevisor och är väl insatt i FNUF:s stadgar, ekonomi och
beslut. Hennes erfarenhet och kunskap gör att hon fortsatt passar utmärkt som
verksamhetsrevisor.

MONICA HEDBERG

AUKTORISERAD REVISOR
Monica Hedberg
PwC | Auktoriserad revisor | Director
PwC Sverige
113 97 Stockholm | Torsgatan 21
www.pwc.com/se
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