
Valberedningens rapport
Sammanställd av Seinab Hilowle, Gunilla Åkesson och Mir Grebäck von Melen

På IKFF:s kongress 2021 valdes Seinab Hilowle,Gunilla Åkesson och Mir Grebäck von
Melen till valberedning för IKFF. Seinab utsågs av valberedningen till sammankallande.

I augusti 2021 fick Lina Hjärtström en tjänst på IKFF:s kansli och avgår därför från sitt
förtroendeuppdrag som ordförande. Den som är anställd av organisationen kan inte samtidigt
vara styrelseledamot enligt stadgarna. Ordförande väljs enligt stadgarna av kongressen och
det har därför kallats till extrakongress den 21 oktober för val av ny ordförande.

Deborah Solomon, som valdes in som ordinarie ledamot,  avgick från styrelsen på grund av
risk för intressekonflikt i och med nytt jobb. De två suppleanter som valdes till styrelsen vid
ordinarie kongress har därmed båda trätt in som ordinarie ledamöter, för att ersätta Lina och
Deborah. Extrakongressen kommer därför också att välja nya suppleanter.

Information om extra kongress för att utse ny ordförande samt suppleanter skickades till
samtliga kretsar.

Valberedningens arbete påbörjades i juli 2021 genom att ha en dialog med styrelsen. Därefter
genomförde valberedning samtal med sittande styrelseledamöter för att ta fram underlag till
kravprofil för ordförande och suppleanter. I samband med detta annonserades om kandidatur
till dessa poster i styrelsen i medlemstidningen och i sociala medier. Mellan juli och oktober
2021 har valberedningen haft möten via Zoom. Valberedningen har även kontaktat samtliga
nominerade kandidater i telefon samt haft dialog med sittande styrelse och generalsekreterare
Malin Nilsson.

Efter samtal med sittande styrelseledamöter har vi valt att prioritera samma kompetenser som
den tidigare valberedningen tillämpade vid förslag till den ordinarie kongressen i april 2021.

• Erfarenhet av styrelsearbete i IKFF samt krets arbete:

• Erfarenhet av ekonomi, HR och ledning:

• Mångfald:

Valberedningens förslag till ordförande och suppleanter samt kort motivering av de
nominerade följer här nedan. Valberedningen är enig om förslaget. Efter redovisningen av
valberedningens förslag följer några medskick till den styrelse som väljs av kongressen.

Valberedningens förslag till val till styrelsen för IKFF 2021–2022
Sittande styrelse har föreslagit att ordförandeskapet delas av två styrelseledamöter, varför
valberedningen föreslår val av 2 ordföranden.  IKFF har också under tidigare mandatperioder
haft ett delat ordförandeskap.



Vidare föreslår valberedning val av tre suppleanter. Detta framförallt för att vi ser att den
nuvarande styrelsen behöver stärkas i och med tidigare avhopp där värdefull kompetens
försvann.

Reflektioner
I förslag till ordförandeposter har valberedningen prioriterat att föreslå personer med
organisatoriska kompetenser såsom erfarenhet av IKFF samt erfarenhet av ekonomi, HR och
ledning. Valberedningen rekommenderar styrelsen att tillsammans diskutera frågor såsom
representationsuppdrag och mediakontakt. Valberedningen ser att kompetensen finns inom
styrelsen och föreslår att styrelsen gemensamt tydliggör för varandra vilka som kan vara
särskilt intresserade av sådana uppdrag.

Ordförande (2)

- Daniella Johnson (omval, ny position)
Daniella Johansson har tidigare kongressperioder fungerat som styrelsens kassör. Hon har
goda administrativa och organisatoriska förmågor och har ett väl fungerande samarbete med
IKFF:s kansli. och bidrar med såväl kompetens som  engagemang till styrelsearbetet.
Danielas gedigna erfarenhet av ledande funktioner inom sin yrkesverksamhet, kommer att
vara till stor nytta för organisationen   Daniella har varit vice ordförande fram till Lina
slutade som ordförande. Därefter har Daniella varit tillförordnad ordförande. Valberedningen
föreslår att Daniella väljs till ordförande för organisationen.

- Fanny Wellén (ny position)
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. Valberedningen föreslår att Fanny väljs till
ordförande för organisationen.

Suppleanter (3, i nedanstående ordning):

1. Ellinor Chamoun
Ellinor Chamoun har studerat freds- och konfliktkunskap i Växjö och har stor kunskap om
föreningsarbete och organisering. Ellinor var nominerad inför den ordinarie kongressen och
dåvarande valberedning rekommenderade då att vid eventuellt fyllnadsval föreslå Ellinor.

2. Begard Yunis
Begard är ordförande i Göteborgskretsen IKFF. Hon har flera års erfarenhet av
organisationsarbete bl. a med uppdrag för olika fredsorganisationer under sin tid i Irak.
Begard arbetar som studiehandledare för modersmålsundervisning och utöver svenska och
engelska talar hon  både kurdiska och arabiska. Begard har egna erfarenheter av hur det är att
leva med och under krigsförhållanden.



3. Janiche Opsahlo
Janiche har ett långt arbetsliv inom public service bakom sig, med fokus på mångfaldsfrågor
och inkludering. Senast arbetade hon som mångfaldsstrateg på UR. Hon är van att arbeta
med frågor som rör antidiskriminering och har ett brett nätverk inom frågan. Idag sitter hon i
flera andra styrelser, bland annat Antidiskrimineringsbyrån Väst, Bokhjälpen samt i
valberedningen för Kvinnofolkhögskolan i Göteborg.

Poster som styrelsen utser:

Kassör: I dagsläget har ingen i styrelsen eller de förslag vi i valberedningen här presenterat
tydligt uttalat en vilja om att ställa upp som kassör. Detta är en svaghet i förslaget och
valberedningens rekommendation är att styrelsen talar ihop sig grundligt i frågan och hittar
lösningar för hur styrelsen tillsammans kan stötta den som tar på sig uppdraget.

Vice ordförande:
Vid diskussion i styrelsen inför val av vice ordförande rekommenderar valberedningen att
den som tar på sig uppdraget också i dagsläget överväger att vid nästa kongress tillträda som
ordinarie ordförande.

Internationell representant:
I dagsläget är Desirée Sterner IKFF:s internationella representant, något som
styrelsen ej behöver fatta något nytt beslut om. Valberedningen föreslår att även
Louise Ricknert väljs till internationell representant.


