
 
 

Valberedningens förslag till styrelse för 

RFSU Stockholm verksamhetsåret 2021 
 
 

 
 

 

 

 
Henric Södergren 
Ordförande (Nyval. Omval till styrelsen) 
Brinner för: det interna arbetet och långsiktigt strategiarbete. Får motivation av att se helheten, 
sätta upp konkreta mål och öka medlemsantalet samt en sund ekonomi i RFSU Stockholm. 

 
 
 
 
 
 
 

Motivering från valberedningen: 
Henric anser vi i valberedningen skulle passa perfekt som ordförande, både genom det 
intryck vi har fått av honom och av de rekommendationer vi har fått från förtroendevalda 
inom RFSU Stockholm. Med sin kunskap och sitt intresse för strategiskt arbete och vilja att 
se helheten i olika frågor skulle han bidra med att styrelsen kan fortsätta sitt engagerade 
arbete.  



 
 

 
Aya Ayash 
Ledamot (Nyval) 
Brinner för: sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för marginaliserade kvinnor. Vill arbeta 
för människors rätt till självbestämmande över sin kropp och sin ekonomi. 

 

 
Andreas Bergfeldt 
Ledamot (Nyval) Brinner för: det lustbejakande perspektivet och att skapa öppna samtalsklimat 
som inte skambelägger. Vill att RFSU Stockholm blir aktivare i sex och samlevnads-dialogen 

Motivering från valberedningen: 
Vi anser att Aya skulle tillföra mycket till styrelsen baserat på den kunskap hon besitter 
kring kvinnors och nyanländas situation i Sverige och även som utbildad socionom med 
stort engagemang inom hedersvålds- och förtrycksrelaterade frågor. Hon har även 
erfarenhet av projektledning och rekrytering, något som vi också vill lyfta som en 
potentiell tillgång till styrelsen. 

Motivering från valberedningen: 
Andreas beskriver sig som en person med stort rättspatos och har en bred erfarenhet av 
olika aspekter av föreningslivet, från mötesformalia till studiecirklar med nyanlända. Som 
utbildad journalist och kommunikatör med stort engagemang och sin långa erfarenhet av 
organisations- och styrelsearbete och med erfarenhet av både strategiarbete och 
kommunikations-strategiskt arbete ser vi honom som en tillgång för RFSU Stockholms 
styrelse. 



 
 

 
Aurora Brännström 
Ledamot (Nyval) 
Brinner för: samtycke och flersamhet. Kampen mot moralisering av sexualitet och sexuella 
praktiker. Vill öka medvetenheten om den sexuella glädjen och njutningen. 

 

 
Martina Hallin 
Ledamot (Omval) 
Brinner för: Att belysa tvåsamhetsnormen och öka kunskapen om normöverskridande 
relationsformat. Och för att skapa platser för det djupare existentiella samtalet om vad det är att 
vara människa och relatera till andra. 

 
 

Motivering från valberedningen: 
Med sin erfarenhet av RFSU:s verksamheter och genom nätverk och aktiviteter både inom 
men också utanför RFSU så ser vi Aurora som en bra och viktig kompetens och kraft i 
styrelsen.  Aurora har ett starkt personligt driv och intresse för sexualpolitiska frågor, som 
exempelvis BDSM-F, burlesque och sexualitet med ett lustbejakande perspektiv. En person 
som Aurora, med möjlighet att dra i många trådar, ser vi som en stor tillgång till 
lokalföreningens styrelsearbete och utveckling. 

Motivering från valberedningen: 
Martina har varit sekreterare i styrelsen och besitter värdefull kompetens om alternativa 
relationskonstellationer, medlemsengagemang och strategiarbete. Hon vill kunna bredda 
medlemsbasen inom RFSU, något som hennes erfarenhet och kunskap i strategi kan bidra 
med. Vi ser gärna att Martina får fortsätta som ledamot i styrelsen just med anledning av 
hennes breda kompetens och erfarenhet inom organisationen. 



 
 

 
Ronja Sannasdotter 
Ledamot (Omval) 
Brinner för: abortfrågan, för ett nyanserat samtal kring omdiskuterade frågor som porr, för att nå ut 
till nya målgrupper och för det politiska arbetet. Arbetar till vardags som kommunikatör på 
hivorganisationen Posithiva Gruppen. 

 

 
Sanna Vanno 
Ledamot (Omval) 
Brinner för: ett aktivt RFSU, medlemsengagemang, porrfrågan, lustperspektivet, aborträtten och att 
bekämpa olika former fördomar som menstabun och liknande. VVN-ambassadörerna och 
sexquizzarna som är hennes skapelser brinner hon naturligtvis också för. 

 
 

Motivering från valberedningen:  
Ronja har suttit i styrelsen i två år och har jobbat främst med det politiska utskottet, 
påverkansarbete och kommunikation. Vi ser henne som en fortsatt tillgång och ett viktigt 
bollplank i argumentativa och sakkunniga frågor. Hon har ett utanförperspektiv på 
föreningslivet, vilket vi ser som en nyanserad tillgång för RFSU Stockholms styrelse. 

Motivering från valberedningen: 
Sannas sprudlande energi och engagemang i lokalföreningen och organisationen i stort 
gör att vi ser henne som en stark och viktig tillgång i styrelsen. Hennes arbete med 
medlemsvärvning och nya idéer och aktiviteter har varit viktig för organisationens 
utveckling, och som fortsatt ledamot i styrelsen kommer hennes passion och engagemang 
i föreningslivet även ha en stor betydelse för RFSU i framtiden. 



 
 

 
Sara Westfahl 
Ledamot (Nyval) 
Brinner för: personlig utveckling, njutning, menstruation och preventivmedel. 

 

 
 
Viktoria Vikk Lindén 
Ledamot (Omval) 
Brinner för: strategiarbete, organisering och sexualundervisning 

 

Motivering från valberedningen: 
Sara har ett stort intresse för mänskliga rättigheter och erfarenhet av både strategiskt och 
operativt arbete. Som utbildad ekonom och med sitt engagemang inom Föreningen 
Uppsalaekonomerna ser vi Sara som en stor tillgång inom RFSU Stockholms interna 
arbete. Vi ser även att Sara med sin erfarenhet av att arbeta inom 
funktionsrättsorganisationer kommer att bidra med fler perspektiv och erfarenheter till 
styrelsen. 

Motivering från valberedningen: 
Vikk kan beskrivas som lite av en föreningsveteran, med sin långa erfarenhet i flera olika 
organisationer, där hen bland annat arbetat som sekreterare och med strategi. Vikk är 
läkare i grunden, men har även yrkeserfarenhet av operativt arbete, något som bidrar till 
stora perspektivgivande tillgångar till styrelsen. Hens intresse för struktur och 
systematiska kvaliteter, samt intresset för sexualundervisning i skolor gör Vikk till ett 
exemplariskt förslag på ledamot till styrelsen. 



 
 

 
Elin Rost 
Suppleant (Nyval) 
Brinner för: sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, HIV-rättigheter, samtycke, rätten till sin 
egen kropp och en sexpositiv livsinställning. Vill arbeta och påverka sexualpolitiken genom 
upplysningsverksamhet, debattartiklar och andra former av påverkansarbete. 

 

 
Filippa Bejhed 
Suppleant (Nyval) 
Brinner för: barn och ungas rättigheter, rätten till sin egen kropp och sexualitet. 

 

Motivering från valberedningen: 
Med sitt intresse för politisk påverkan och förmåga att engagera sig både brett och djupt, 
anser vi att Elin skulle passa perfekt som styrelsesuppleant. I rollen som suppleant ser vi 
därför att hennes potential ges en möjlighet att utvecklas och frodas. Hon har en utbildning 
som socionom och har tidigare jobbat bland annat inom Fatta. Nyligen har hon även 
börjat arbeta som kurator på Venhälsan, SöS, där hon stormtrivs. 

Motivering från valberedningen: 
Filippa arbetar som kommunikatör och sociala medier-ansvarig på organisationen 
Mentor Sverige och har ett stort engagemang i barn och ungas rättigheter, både inom och 
utanför jobbet. Hennes önskan att vilja nyansera debatten om porr och hårt sex, samt 
hennes erfarenhet inom kommunikation och som pr-konsult, gör att vi ser henne som en 
given suppleant, där hon kan bidra med kunskap men också ges möjlighet att utvecklas i 
styrelsearbete. 


