
 
 

 
ORDFÖRANDE  
LINA FRIDÉN Lina, 29 ÅR (OMVAL)  
Lina har varit föreningens ordförande under året och var vice ordförande under mandatperioden 
innan det. Lina har bland annat en pol kandidat i statsvetenskap och har en lång erfarenhet av att 
jobba med ideella organisationer och civilsamhällesfrågor, bland annat på tankesmedjan Sektor3 
och på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Idag arbetar hon med frågor som rör 
samverkan mellan civilsamhället, regeringen och statliga myndigheter på NOD (Nationellt organ för 
dialog och samråd mellan regeringen och civilsamhället) och kan bidra med kunskap kring frågor 
om relationen till offentliga organisationer. Hon har under sin tid i styrelsen framför allt bidragit 
med övergripande struktur och långsiktig utveckling. Bidrar med: kunskap om styrning, strategisk 
utveckling, långsiktigt perspektiv, kunskap om finansieringsalternativ, vana av styrelsearbete, 
erfarenhet av påverkansarbete. 
 

 
 

VICE ORDFÖRANDE  
SANNA VANNO, 28 ÅR (OMVAL) 
Sanna har en kandidatexamen i sociologi och läser nu psykologi vid Stockholms universitet. Hon 
har suttit i RFSU Stockholms styrelse två år tidigare. Sannas engagemang i RFSU är brett -förutom 
styrelsearbetet är hon exempelvis sammankallande för det nationella ungdomsnätverket, aktiv 
informatör, sexquizmaster och koordinator för den nystartade medlemsgruppen VVN-
ambassadörerna. Sanna brinner speciellt för allas lika rätt och möjlighet att ta plats inom 
organisationer. Bidrar med: bred erfarenhet av RFSU, idéer, styrelsekompetens och ledarskapsvana. 

 

 



 
 

LEDAMÖTER 

SUSANNA STAVING - KASSÖR (OMVAL) 
Som kassör i styrelsen för RFSU Stockholm kommer jag kunna bidra med en kontinuitet för den 
ekonomiska styrningen och vara ett stöd för styrelsen och kansliet inför kommande arbetet kring 
budget och ekonomi för RFSU Stockholm. Jag har en stor erfarenhet av budgetstyrd verksamhet och 
kunskaper kring hur det löpande ekonomiska arbetet för ett kansli och en styrelse ser ut. Utöver 
erfarenheter av ekonomistyrning har jag en mångårig bakgrund inom RFSU Stockholm där jag 
bland annat har varit skolinformatör och ledamot i det politiska utskottet. De frågor som RFSU 
Stockholm driver och arbetar med är de frågor jag är mest intresserad av och jag ser fram emot, om 
jag får årsmötets förtroende, att arbeta för att lyfta dessa frågor inom Stockholmsområdet. 
 

 
 
 
MARTINA HALLIN – SEKRETERARE (OMVAL) 
I mitt medlemsengagemang står jag för en syn på oss som existentiella varelser bortom 
förkortningar och etiketter. En hjärtefråga för mig är att belysa hur tvåsamhetsnormen är 
förhärskande som relationsformat. Jag förespråkar inte flersamhet framför något annat val, men 
jobbar för att alternativa relationsformat ska bli mer synliga, och att samhällsstrukturer förändras 
så att det blir mer möjligt att leva i normöverskridande relationsformer. I mitt styrelseengagemang 
tror jag att jag bidrar med struktur och ett strategiskt synsätt, och min långa erfarenhet av 
verksamhetsstyrning i både kommersiell och ideell sektor. Till vardags är jag konsult inom det civila 
samhället och har jobbat nära de flesta insamlande organisationer på ett eller annat sätt, bland 
annat som tidigare kanslianställd på GIVA Sverige. Jag har också ett annat förtroendeuppdrag som 
styrelseledamot i MP Nacka. 
 

 
 
 
 
 
 



 
LAURA HAGSTRÖM - LEDAMOT (OMVAL) 
Jag har suttit i RFSU Stockholms styrelse ett år tidigare och jag ser fram emot att fortsätta arbeta 
med de frågor som RFSU driver, om jag får årsmötets förtroende. I styrelsen kommer jag att bidra 
med organisatorisk kompetens och lärarkompetens. Jag är utbildad lärare och mina hjärtefrågor är 
normmedvetenhet och inkludering. Jag sökte mig till RFSU under min lärarutbildning, och gick 
skolinformatörsutbildningen, eftersom jag tycker att det är viktigt som lärare att ha kunskap om 
frågor som berör sex och samlevnad. Idag jobbar jag som verksamhetsutvecklare på ett 
ungdomsförbund och jag har även tidigare erfarenhet av styrelsearbete från en roller derby förening 
och några ungdomsföreningar. 
 

 
 
 

RONJA SANNASDOTTER, 30 ÅR – LEDAMOT (OMVAL) 
Bakgrund: Ronja är kommunikatör på Posithiva Gruppen, en patientförening för personer som lever 
med hiv. Där arbetar hon med bland annat kampanjplanering, informationsinsatser och 
textproduktion. Dessförinnan jobbade hon med föreningsutveckling på Sveriges Elevkårer. I botten 
har hon en examen i retorik och hon har tidigare varit engagerad i RFSUs aborträttsnätverk. Bidrar 
med: kommunikationskompetens, föreningskunskap, sakkunskap i hiv-frågor 
 

 
 
NOMILI SVENSSON - LEDAMOT (NYVAL) 
Jag är utbildad sjuksköterska och har de senaste fyra åren arbetat på en klinik för sexuell hälsa i 
London. Nu är jag tillbaka i Sverige och studerar Global Hälsa vid Uppsala Universitet. Min ideella 
erfarenhet inkluderar Läkare i Världen som i London arbetar med tillgång till vård för papperslösa, 
samt ett engagemang i gräsrotsorganisationen The Outside Project som startade ett boende och 
community centre för HBTQI+ personer i hemlöshet. Sexuell och reproduktiv hälsa har en oerhörd 
betydelse i samhället och människors liv. Denna övertygelse i kombination med ett intresse för de 
hinder som står i vägen för människors rätt till en jämlik vård, är två drivande faktorer som format 
majoriteten av mina studier, yrkesval och ideella arbete. RFSU:s arbetssätt med fokus på 
kunskapsspridning, opinionsbildning och engagemang är inspirerande och reflekterar en 
mångfasetterad syn på sexuell och reproduktiv hälsa. Jag ser med stor entusiasm fram emot 
möjligheten att bli en positiv del av RFSU:s viktiga arbete och tror att min kompetens och 
yrkeserfarenhet kan vara en tillgång. 
 



 

 
 
HENRIC SÖDERGREN, 27 ÅR - LEDAMOT (NYVAL) 
Henric är en beteendevetare med masterexamen i psykologi och stort engagemang för RFSU:s 
hjärtefrågor. Han har varierande ledarskapserfarenheter inom ideell sektor och politiken. Han har 
bland annat varit ordförande för Stockholms universitets studentkår mellan 2016-2018, Sveriges 
största studentorganisation. Innan dess arbetade han med att samordna påverkansarbetet kring 
likabehandlingsfrågor i samma organisation. Han satt även i styrelsen för Fi Storstockholm 2016-
2019.Numera arbetar han på en konsultfirma som hjälper icke-vinstdrivande organisationer samla 
in pengar för strategiska satsningar. Henric tillför: styrelseerfarenhet, ett brett nätverk, erfarenhet 
av att leda större förändringsprocesser inom organisationer.  

 

VIKTORIA LINDÉN, 28 ÅR - LEDAMOT (NYVAL)  
Bakgrund: Viktoria är läkare och jobbar som projektledare med digitalisering och 
förändringsledning i sjukvården. Hen har erfarenhet av styrelseuppdrag från bland annat 
Utrikespolitiska Förbundet, Popkollo Göteborg och jagvillhabostad.nu, samt lång vana av att 
arrangera evenemang. Viktoria har i sin roll som läkare aktivt verkat för att höja den 
sexualmedicinska kompetensen bland sina kollegor, och hoppas att som ledamot i RFSU Stockholm 
få verka för dessa frågor i ett bredare sammanhang.  
Bidrar med: styrelsekompetens, organisatorisk förmåga, analytisk förmåga.  
 

 

 
 
 
 

http://jagvillhabostad.nu/


 
JAKOB AMNÉR - SUPPLEANT(NYVAL) 
Jag heter Jakob Amnér och pluggar till journalist på Södertörns högskola. Jag har främst erfarenhet 
av att arbeta med utbildningsfrågor, vilket jag gjort på lokal, regional och nationell nivå, både ideellt 
och som heltidssysselsättning sedan mitten av högstadiet. Jag brinner starkt för mänskliga 
rättigheter, organisering och likvärdighet. Jag har bland annat varit förbundsordförande för 
Sveriges elevråd – SVEA, suttit som ungdomsrepresentant i EU via LSU, arbetat som politisk 
sekreterare för Unga Hörselskadade och sitter nu i SöderS – Södertörns högskolas studentkårs 
styrelse. Det är erfarenheter som givit mig kunskap om politiskt påverkansarbete, arbetsledning, 
strategiskt utvecklingsarbete och att driva stora projekt. Jag vill engagera mig i RFSU Stockholm 
bland annat för att bidra i arbetet för en bättre sexualundervisning i skolan och att stoppa 
diskriminering utifrån sexuell läggning.  
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