Valberedningens förslag till
förtroendevalda för verksamhetsåret 2022
Ordförande
Henric Nummi-Södergren, han/honom (omval)
Erfarenheter: Tidigare ordförande för Stockholms universitets studentkår 2016-2018, året
dessförinnan ansvarade jag för att samordna arbetet kopplat till lika villkor i samma
organisation. Idag arbetar jag som konsult för bl.a. ideella organisationer i fundraisingfrågor.
Jag är beteendevetare i grunden, har en masterexamen i psykologi.
Drivkraft: I grund och botten vill jag vara med och skapa ett jämlikare samhälle. Det är också
superviktigt för mig att kunskap utgör grunden för den sexualupplysning och sexualpolitik vi
har i vårt samhälle. Det är därför jag är engagerad i RFSU.
Vad jag vill ge till RFSU Stockholm:
Jag vill ge kontinuitet, engagemang och
fortsatt utveckling för organisationen!

Övriga ledamöter
Amanda Hedman Rojas, hon/henne (nyval)
Erfarenheter: Tidigare har jag varit ideellt aktiv i Utrikespolitiska Förbundet Sverige,
Amnesty och volontär i feministiska och antirasistiska organisationen Streetgäris. Som
anställd har jag arbetat med jämställdhetsfrågor och påverkansarbete i Kvinna till Kvinna
och biståndsmyndigheten Sida.
Drivkraft: Jag brinner för
civilsamhället, antirasism, och
rätten till den egna kroppen.
Vad jag vill ge till RFSU
Stockholm: Jag är en aktivist i
hjärtat med mycket kreativitet,
energi och kunskap och jag ser
fram emot att dela med mig av
detta i RFSU Stockholms
styrelsearbetet, särskilt i arbetet
med hållbart medlemsengagemang.

Andreas Bergfeldt, han/honom (omval)
Erfarenheter: Jag arbetar som presskommunikatör på en människorättsorganisation och
sitter i styrelsen för en organisation som arbetar mot könsbaserat våld i Sierra Leone. Jag
har en bred erfarenhet av olika
aspekter av föreningslivet, har arbetat
med studiecirklar med nyanlända och
tidigare suttit som styrelseledamot i
MÄN Stockholm.
Drivkraft: Jag är utbildad journalist
och drivs av debatten, diskussionen och
de sexualpolitiska frågorna. RFSU för
mig är starkt faktabaserat och
lustdrivet och en motpol mot
konservatism, skambeläggande och
tyckande utan vetenskaplig grund.
Vad jag vill ge till RFSU Stockholm:
Jag kommer med en vilja att stärka RFSU som en trygg röst i en hetsig sexualpolitisk debatt.

Aurora Brännström, hon/henne (omval)
Erfarenheter: Jag inledde min resa tillsammans med
RFSU Stockholm som praktikant på kansliet under Pride
2013 och utbildade mig därefter till sexualupplysare. År
2016 fick jag det fina priset "Årets njuta" för mina
insatser. Jag kandiderade till RFSU Stockholms styrelse
2021 och har sedan dess suttit invald som vice
ordförande.
Drivkraft: Min drivkraft i sexualpolitiska frågor är större
än något annat i mitt liv, jag drivs både av ilska och lust.
Vad jag vill ge till RFSU Stockholm: Någon har sagt att
jag är ett "power house", det vill säga: jag har väldigt
mycket driv och energi och jag ser till att få saker gjort!
Jag brinner lite extra för frågor som rör
sexualupplysning för ungdomar och unga vuxna samt
frågor inom ramen för BDSM och F samt flersamhet.

Aya Ayash, hon/henne (omval)
Erfarenheter: Jag arbetar som socialsekreterare med fokus
på unga vuxna som varken arbetar eller studerar. Jag har
tidigare erfarenheter av att arbeta förebyggande mot
hedersrelaterat våld och begränsningar via fryshuset, Elektra.

Drivkraft: Jämlik tillgång till SRHR

Vad jag vill ge till RFSU Stockholm: Möjlighet att utveckla
RFSU:s arbetet med tillgängliggörande av SRHR till
marginaliserade personer

Filippa Bejhed, hon/henne (omval)
Erfarenheter: Kommunikation, PR, mentorskap för
unga, jobba i ideell sektor, skriva och korrekturläsa

Drivkraft: Att bidra till något som är vettigt och kul.

Vad jag vill ge till RFSU Stockholm: Jag vill ge av
mitt engagemang och min kunskap för att göra att vi
tar ett steg närmare RFSU:s vision.

Hanna Knutsson, hon/henne (nyval)
Erfarenheter: Jag har varit engagerad inom
RFSU på olika sätt de senaste sju åren och
har mycket stor kännedom om
organisationen. Bland annat har jag nyligen
avslutat mitt uppdrag som ordförande i
RFSU Örebro, en post jag haft under sex års
tid. Jag är även utbildad skolinformatör och
sitter i RFSU:s nationella valberedning. Har
tidigare arbetat som jämställdhetsstrateg
och med antidiskriminering - i min
nuvarande tjänst på ICLD arbetar jag med
internationellt demokratiarbete på lokal
nivå.
Drivkraft: Min drivkraft är
verksamhetsutveckling - jag ser RFSU:s
enorma potential att bli en ännu bättre
starkare medlemsorganisation. Att förvalta vårt medlemsengagemang tror jag är otroligt
viktigt för att vi ska kunna fortsätta stå upp för människors rätt till sin kropp och sexualitet.
Vad jag vill ge till RFSU Stockholm: Förutom min långa erfarenhet av RFSU och min
passion för medlemsengagemang så vill jag även bidra till arbetet med antidiskriminering
och jämställdhet inom frågor som rör SRHR. Min kunskap om offentlig sektor och hur en
kan bedriva påverkansarbete där ser jag också som en styrka. Är även grym på att baka
godsaker till medlemsträffar!

Katarina Falk, hon/henne (nyval)
Erfarenheter: Arbetat som timanställd barnmorska
kvällstid på RFSU-kliniken i många år. Varit anställd
år 2021 i FN:s underorganisation UNFPA för kontoret
i Dar es Salaam. Jag har även arbetat på Röda Korsets
högskola på sjuksköterskeprogrammet i många år där
jag även skapade en valbar kurs i sexuell hälsa inom
vård, omsorgs- och hälsoarbete.
Drivkraft: Jag brinner för SRHR-frågor globalt.
Abortfrågan är väldigt viktig för mig.
Vad jag vill ge till RFSU Stockholm: Jag vill vara den
som eldar på, personen som ger energi och är
entusiastisk.

Martina Hallin, hon/henne (omval)
Erfarenheter: Kommunikationsstrateg/Projektledare/Existentiell Coach. En av
drivkrafterna bakom Fria Relationsgruppen.
Drivkraft: En helhetssyn på oss som existentiella varelser, bortom etiketterna. Min
hjärtefråga är att belysa tvåsamhetsnormen, synliggöra andra relationsformat, och skapa
trygga samhällsstrukturer för dem.
Vad jag vill ge till RFSU Stockholm:
Jag tror att jag bidrar med struktur och
ett strategiskt synsätt, genom min
långa erfarenhet av
verksamhetsstyrning på ledningsnivå
inom både kommersiell och ideell
sektor. (Photo cred: Daniel Ivarsson
för Lust)

Poya Ashna, han/honom (nyval)
Erfarenheter: 31 år och bor i Örnsberg. I grunden
är jag socionom, fick min första tjänst som
skolkurator i Norsborg, Botkyrka kommun som 22
åring där jag senare blev samordnare för en grupp
kuratorer. Jag har arbetat mycket med frågor kring
maskulinitetsnormer, våld och unga, och framförallt
har mitt fokus legat på unga killar på väg in i
kriminalitet, våldsförebyggande arbete och mäns
våld mot kvinnor. Sedan fyra år arbetar jag på
Origo, resurscentrum för arbete mot hedersrelaterat
våld och förtryck, där jag är verksam som föreläsare
och kurator.
Drivkraft: Jag har ett stort intresse för antirasistiskt
arbete och vad som händer med unga människor
som lever i mellanförskap. Det intersektionella
perspektivet är ett viktigt verktyg för mig för att bredda bilden av de personer som både
migrerat hit samt dem som lever i ett mellanförskap i Sverige.
Vad jag vill ge till RFSU Stockholm: Genom mina arbetserfarenheter ser jag hur politiska
beslut, segregation och exkludering påverkar både människors liv och tillgång till den
svenska demokratin, sin egen sexualitet och ett psykiskt välmående. Det jag vill ge RSFU är
ett perspektiv in i den del av Stockholm, som jag både växt upp och varit verksam i.

Ronja Sannasdotter, hon/henne
(omval)
Erfarenheter: Jag har varit ledamot i styrelsen i
tre år och har suttit i kommunikationsutskottet och
det politiska utskottet.
Jag gick med i RFSU 2013 eftersom jag var
engagerad i aborträttsfrågan och var först aktiv i
aborträttsnätverket. Idag har jag ett brett intresse
för och kunskap inom SRHR, speciellt hivfrågan.
Till vardags arbetar jag som kommunikatör på en
patientförening för personer som lever med hiv.
Drivkraft: Jag brinner för att sexualpolitik ska
utformas utifrån evidens och inte moralism.
Vad jag vill ge till RFSU Stockholm: Jag vill bidra med min kunskap om kommunikation
och argumentation och arbeta för att öka vår politiska påverkan.

Verksamhetsrevisor
Simon Schönbeck, han/honom (nyval)
Erfarenheter: Ny i RFSU, men har tidigare erfarenhet från
Nykterhetsrörelsen, partipolitiken, RFSL Ungdom och
Humanisterna.
Drivkraft: Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Vi
har ett ansvar att försöka göra världen bättre.
Vad jag vill ge till RFSU Stockholm:
Först och främst representera
medlemmarnas intresse mot styrelsen.
Men samtidigt bidra till att utveckla
organisationen, genom att ge
medlemmar en bättre insikt och
effektivisera styrningen.

Här är även en bild på Simons katt.

Auktoriserad revisor
Valberedningen föreslår att årsmötet väljer PWC till vår auktoriserade revisor. Det är samma
revisionsföretag som vi använt oss av tidigare år.

Valberedning
Valberedningen har inte haft tillräckligt med tid för att bereda valet av valberedning. Idag
består valberedningen av 3 ledamöter. Sebastian Thelander Sjöstrand ämnar att kandidera
för omval till valberedningen. Är du intresserad av att kandidera till valberedningen får du
gärna höra av dig till valberedning.sthlm@rfsu.se eller meddela ditt intresse under själva
årsmötet.

