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Valberedningens rapport 2017-2019 
	  
På IKFF:s kongress 2017 valdes Emma Rosengren, Josefin Lind och Lena 
Backhausen till valberedning för IKFF. Josefin valdes till sammankallande. 
Valberedningens arbete intensifierades våren 2018. Under sommaren skickades ett 
frågeformulär till sittande styrelseledamöter, och under hösten annonserades om 
kandidatur till styrelsen. Under hösten/vintern togs kontakt med sittande 
styrelseledamöter, och valberedningen hade möten via Skype. Däremellan har 
uppföljande möten hållits via telefon och epost.  
 
Efter samtal med sittande styrelseledamöter samt genomgång av nominerade 
beslutade valberedningen att prioritera följande saker i sitt arbete med att föreslå 
lämpliga kandidater till aktuella uppdrag:  
 

- Erfarenhet av styrelsearbete: eftersom sittande ordförande inte kan väljas om 
på nytt prioriterar valberedningen att behålla så många som möjligt av de 
sittande i styrelsen. Detta görs också för att säkerställa kontinuitet och 
kunskapsöverföring. Vidare har valberedningen förstått att föregående styrelse 
har fungerat mycket bra och har påbörjat viktigt arbete som vi gärna vill se 
slutföras.  
 

- Mångfald: IKFF bör vara en organisation som återspeglar det samhälle 
organisationen verkar i. Valberedningen har därför i största möjliga mån 
försökt föreslå styrelseledamöter med olika bakgrund vad gäller till exempel 
etnicitet, ålder och geografisk härkomst. Värt att notera är att endast kvinnor 
föreslås till styrelsen. Valberedningen ser gärna vidare samtal i organisationen 
om kön/genus och våra valda representanter.  

 
I sitt arbete har valberedningen valt att tolka stadgan på ett sätt som gör det möjligt att 
inte välja en representant till IB. Detta eftersom den internationella stadgan har 
ändrats och den svenska sektionen inte längre har en IB-plats. Vidare föreslås, liksom 
tidigare kongress, ett delat ordförandeskap. Detta har starkt stöd bland sittande 
styrelseledamöter och är i linje med den reviderade stadga som presenteras på 
kongressen 2019.   
 
Mot denna bakgrund föreslår valberedningen att följande personer väljs till respektive 
poster:  
 
Ordförande:  
Jennifer Råsten och Lina Hjärtström 
 
Styrelseledamöter: 
Pilar Reyes 
Mir Grebäck von Melen 
Daniella Johnson 
Ida Arnesson 
Viola Zabeti 
Kajsa Petersson  
Rosa Neves-Åker  
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Suppleanter 
Gunilla Åkesson 
Louise Ricknert 
 
Revisorer 
Christina Gotting (auktoriserad revisor) 
Johanna Dahlin 
 
Revisorssuppleanter 
Eva Stein (auktoriserad revisor) 
Clara Levin 
 
 
 
 
 

 
	  	  


