
Valberedningens rapport 2021–2023 
 
Sammanställd av Emma Rosengren, Josefin Lind och Lena Backhausen 
 
På IKFF:s kongress 2019 valdes Emma Rosengren, Josefin Lind och Lena Backhausen till 
valberedning för IKFF. Josefin utsågs av valberedningen till sammankallande.  
 
Valberedningens arbete intensifierades hösten 2020 då ett frågeformulär skickades till sittande 
styrelseledamöter. I samband med detta annonserades om kandidatur till styrelsen i 
medlemstidningen och i sociala medier. Under hösten/vintern har valberedningen haft möten 
via Zoom. Vi har även pratat med alla sittande ledamöter och alla nominerade kandidater i 
telefon. Valberedningen har också haft uppföljande möten via telefon och mail med några 
sittande och några nominerade.   
 
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 i IKFF samt kretsarbete: eftersom endast 3 
styrelseledamöter kandiderar till omval har vi prioriterat tidigare styrelseerfarenhet 
inom IKFF, och tidigare aktivt engagemang inom organisationen. Erfarenhet av 
kretsarbete har särskilt betonats av avgående styrelseledamöter som ett viktigt bidrag 
till styrelsens arbete.  
 

• Erfarenhet av ekonomi, HR och ledning: i enkätsvar har flera ledamöter i föregående 
styrelse betonat vikten av kunskap om ekonomi, HR och ledning i den nya styrelsen. 
Därför har valberedningen särskilt efterfrågat dessa erfarenheter.   
 

• Mångfald: IKFF bör vara en organisation som återspeglar det samhälle organisationen 
verkar i, vilket också har betonats i enkätsvar från flera ledamöter. 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.  

 
Valberedningens förslag till styrelsesammansättning samt kort motivering av de nominerade 
följer på nästa sida. Valberedningen är enig om förslaget. Efter redovisningen av 
valberedningens förslag följer några medskick till den styrelse som väljs av kongressen.  
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Valberedningens förslag till styrelse för IKFF 2021–2022 
 
Ordförande (1): 
Lina Hjärtström (omval) 
Lina Hjärtström har under föregående mandatperiod haft delat ordförandeskap tillsammans 
med Jennifer Råsten (som pga. stadgan inte kan väljas om, varken till position el annan 
styrelsepost). Lina har stor erfarenhet av IKFF:s arbete på lokal, nationell och internationell 
nivå. Hon har därtill goda administrativa förmågor och ett väl fungerande samarbete med 
IKFF:s kansli. Valberedningens bedömning är att det är av stor vikt att Lina får fortsatt 
förtroende att leda organisationen som ordförande under kommande mandatperiod.  
 
Ledamöter (8):  
Daniella Johnson (omval, ny position) 
Daniella Johansson har tidigare kongressperioder fungerat som styrelsens kassör. Hon har 
goda administrativa och organisatoriska förmågor och bidrar med såväl kompetens som 
engagemang till styrelsearbetet. Även om Daniella har suttit två perioder anser 
valberedningen det vara av stor vikt att hon får förtroendet att sitta ytterligare en period (dock 
ej med samma funktion). Därför föreslås att Daniella väljs till ledamot.  
 
Louise Ricknert (omval)  
Louise Ricknert har stor erfarenhet av projektarbete både inom det civila samhället och i 
universitetsvärlden. Hennes breda kompetens har bidragit mycket till styrelsens arbete under 
den föregående mandatperioden. Med sin erfarenhet av IKFF och sina goda organisatoriska 
förmågor ser valberedningen Louise som en stor tillgång och föreslår att hon får förtroendet 
att bidra till IKFF:s arbete under ytterligare en mandatperiod.  
 
Jeanette Thorell (nyval) 
Jeanette Thorell har omfattande erfarenhet av ledarskap, ekonomi och HR. Jeanettes långa 
erfarenhet av ledning och styrning, hennes trygga, visionära och kompetenta stil samt hennes 
värderingsgrunder innebär att hon är ett viktigt tillskott till IKFF:s styrelse. Valberedningen 
ser gärna att Jeanette får uppdraget som kassör, ett uppdrag som styrelsen utser vid 
konstituerande möte. 

Fanny Wellén (nyval) 
Fanny Wellén har tidigare varit engagerad i arbetsgruppen för folkbildning och 
medlemsutveckling, och hon har på flera sätt bidragit till IKFF:s digitala arbete. Hon har goda 
organisatoriska förmågor och valberedningens övertygelse är att hon kommer kunna bidra 
mycket till arbetet med kommunikation, medlemsengagemang och digitalisering. Fanny är 
nominerad av Stockholmskretsen.  
 
Rahmo Sheeq Aadan (nyval) 
Rahmo Sheeq Aadan bor i Norrköping där hon är förtroendevald inom kommunala uppdrag. 
Hon arbetar inom LSS och är ordförande för Rahmo Foundation som arbetar riktat mot 
kvinnor, barn och ungdomar. Rahmo kommer ursprungligen från Somalia och flydde från 
kriget 1989. Valberedningen anser att Rahmo bidrar med viktiga kompetenser och 
erfarenheter bland annat inom funktionshinderområdet och med egen erfarenhet av krigets 
verkningar.  
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Deborah Solomon (nyval) 
Deborah Solomon gjorde praktik på IKFF:s kansli i Stockholm våren 2019. Hon brinner för 
frågor om jämställdhet, migration, HBTQ och antirasism. Hon har tidigare erfarenheter bland 
annat från Ungdom mot Rasism och har goda administrativa och organisatoriska förmågor. 
Valberedningen menar att antirasistiska frågor är av central vikt för IKFF:s arbete och att 
Deborah har viktiga erfarenheter att bidra med inom detta område.  
 
Desirée Sterner (nyval) 
Desirée Sterner har omfattande erfarenhet av föreningsarbete och organisationsutveckling. 
Hon har ett väl utvecklat strategiskt tänkande vad gäller medlemsorganisationer som IKFF. 
Desirée har även erfarenhet av IKFF:s nordiska samarbete. Hennes tidigare erfarenheter inom 
området gör att valberedningen ser henne som en värdefull resurs för IKFF.  

 
Victoria Gonzales (nyval) 
Victoria Gonzales är nominerad av och aktiv i Växjökretsen. Hon har lång erfarenhet av 
fredsarbetet och har tidigare suttit i styrelsen för IKFF Sverige. Victoria har ursprung i 
Bolivia, har ett stort kontaktnät och omfattande erfarenhet av samarbete med olika aktörer. 
Hennes starka kretsbakgrund gör att valberedningen anser att hon har viktiga infallsvinklar för 
det nationella styrelsearbetet.   
 
Suppleanter (2, i nedanstående ordning):  
 
Sara Razi Ullah (nyval)  
Sara Razi Ullah studerar freds- och konfliktstudier i Göteborg. Hon har tidigare varit 
styrelsetrainee hos Operation 1325 och är aktiv i Utrikespolitiska Föreningen vid Göteborgs 
universitet. Hon har även varit aktiv i en rad andra organisationer. Utöver goda kunskaper i 
svenska, engelska och franska talar Sara även urdu. Då tidigare styrelse har efterlyst bred 
språkkompetens är detta av särskilt stor vikt för styrelsen.  
 
Ariana Durani (nyval) 
Ariana Durani studerar juridik i England och bor nu i Malmö. Hon är aktiv i Malmö-
Lundkretsen och brinner för frågor kring feministisk utrikespolitik och kärnvapennedrustning. 
Ariana Durani är nominerad av avgående styrelseledamot. Valberedningen menar att Arianas 
kretserfarenhet ger henne viktiga perspektiv för IKFF:s nationella arbete.  
 
Övriga poster  
 
Revisorer (2):  
Christina Gotting, auktoriserad revisor (omval)  
Christina Gotting sköter redovisningen av IKFF:s ekonomi och är synnerligen lämplig för 
uppdraget som revisor. Valberedningen förordar därmed omval. 
 
Johanna Dahlin, föreningsrevisor (omval) 
Johanna Dahlin har tidigare fungerat som föreningsrevisor för IKFF och har genomfört 
arbetet på ett utmärkt sätt. Valberedningen förordar därmed omval. 
 
Revisorssuppleanter (2): 
Eva Stein, auktoriserad revisor (omval) 
Eva Stein har fungerat som revisorssuppleant tidigare och har skött sitt uppdrag på ett utmärkt 
sätt. Valberedningen förordar därmed omval.  
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Josefine Karlsson, föreningsrevisorssuppleant (nyval) 
Josefine Karlsson har för ett flertal år sedan arbetat som generalsekreterare för IKFF. Med sin 
stora erfarenhet av organisationsarbete och ledarskap är Josefine en mycket lämplig kandidat.  
 
Övriga nominerade som har tackat ja:  
Ellinor Chamoun  
Ellinor Chamoun har studerat freds- och konfliktkunskap i Växjö och har stor kunskap om 
föreningsarbete och organisering. Valberedningen skulle gärna nominera Ellinor till suppleant 
för styrelsen. Eftersom tidigare styrelseledamöter specifikt har efterfrågat kretserfarenhet har 
vi dock prioriterat andra kandidater.  
 
Valberedning:  
Det är upp till kongressen att föreslå och välja valberedning. Nuvarande ledamöter i 
valberedningen meddelar att de inte ställer upp till omval.  
 
Poster som styrelsen utser:  
 
Kassör:  
Även om det är styrelsen som utser kassör är det valberedningens mening att Jeanette Thorell 
är mycket lämpad för detta uppdrag.  
 
Vice ordförande:  
Valberedningen är mycket positivt inställd till delat ordförandeskap och ser gärna att styrelsen 
utser en vice ordförande inom sig. Eftersom det är av stor vikt att ordförande och vice 
ordförande har ett gott samarbete anser vi oss inte kunna utse en lämplig kandidat. Istället 
föreslår vi att styrelsen tar tid på sig att fundera över det eventuella behovet av en vice 
ordförande, och utser en sådan om behov anses finnas och när lämplig tid har gått.  
 
Internationell representant: 
I samtal med nominerade visade framförallt Desirée Sterner intresse av att arbeta med 
WILPF. Hon har tidigare deltagit i nordiskt IKFF-samarbete.  
 
Övriga reflektioner: 
 
I händelse av behov av fyllnadsval under mandatperioden 
Som redogjorts för ovan anser valberedningen att Ellinor Chamoun är en utmärkt kandidat till 
IKFF:s styrelse. Om någon lämnar sitt uppdrag under mandatperioden och fyllnadsval 
behöver göras rekommenderar vi kommande valberedning att kontakta Ellinor.  
 
 
 
 
 
 
 


