
                                                                                                               

                                                                                                              

Valberedningens förslag till styrelse för 
RFSU Stockholm verksamhetsåret 2019

 

Ordförande
Lina Rengius Persson, 28 år - (omval) 
Lina var vice ordförande under förra mandatperioden. Lina har en pol kand 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. Lina arbetar med frågor som rör samverkan mellan civilsamhället, 

regeringen och statliga myndigheter och kan bidra med kunskap kring frågor om relationen 

till offentliga organisationer. Hon var vice ordförande under förra mandatperioden och har 

framför allt bidragit med övergripande struktur och långsiktig utveckling. Bidrar med: 

strategisk utveckling, långsiktigt perspektiv, kunskap om finansieringsalternativ, vana av 

styrelsearbete, erfarenhet av påverkansarbete. 

Ledamöter
Susanna Stavling - Kassör (nyval)
Som styrelseledamot kommer jag kunna bidra med en lång och bred erfarenhet av 

organisationer och styrelsearbete. Jag har en mångårig bakgrund inom RFSU Stockholm där 

jag bland annat har varit skolinformatör och ledamot i det politiska utskottet. Jag har 

tidigare arbetat som pressekreterare och kommunikatör och kommer kunna bidra med 

strategiskt tänkt kring kommunikation och politisk påverkan. 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 helhetssyn på oss som existentiella varelser 

bortom etiketterna. En hjärtefråga för mig är att belysa hur tvåsamhetsnormen 

ärförhärskande 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 

relationsformat. 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.



                                                                                                               

                                                                                                              
Laura Hagström - Ledamot (nyval)
Jag heter Laura och jag jobbar som modersmålslärare i finska. Jag är intresserad av 

normmedvetenhet och inkludering i skola och därför handlar mitt självständigt arbete om 

transinkludering i skola. Jag har även gått RFSU informatörsutbildningen under hösten 

2018. 

Jag har tidigare arbetat med frågor som gäller minoritetsspråk hos Sverigefinska 

ungdomsförbundet, där jag var styrelseledamot (2014), och med Uppsalas finska studenter, 

där jag var sekreterare och vice ordförande i styrelsen (2014-2015). Jag har även varit 

styrelseledamot och tränare i Uppsala Roller derby (2013-2017). Idag är jag administratör för

CIB Sweden där jag arrangerar evenemang för aggressive quad skates.I styrelsen kommer jag 

bidrar med lärarkompetens och organisatorisk kompetens.

Elsa Pihlgren - Ledamot (nyval)
Jag är en resglad och samhällsengagerad tjej som väldigt gärna vill vara med och bidra till en 

öppen syn på samlevnads- och sexualfrågor. Jag kommer till styrelsen att ta med mig min 

positivitet, vilja att bidra och mina erfarenheter som styrelsemedlem i Röda Korsets 

ungdomsförbund. Jag tycker om att jobba nära andra människor och att genom andra se 

samhället utifrån nya perspektiv. Mitt driv för sexualitet och samlevnad tog fart då jag år 

2011 bodde i Nairobi och jobbade i en organisation för kvinnor med Hiv. Därefter har jag 

jobbat nära människor med akuta och kroniska infektioner och läst fler kurser inom 

sexualitet och diskriminering. Just nu skriver jag min masteruppsats i nationalekonomi på 

SU.



                                                                                                               

                                                                                                              

Sanna Thedvall, 27 år - Ledamot (omval)
Bakgrund: Sanna studerar sociologi och psykologi vid Stockholms universitet och har suttit i 

RFSU Stockholms styrelse ett år tidigare. Sannas engagemang i RFSU är brett – förutom 

styrelsearbetet är hon exempelvis sammankallande för det nationella ungdomsnätverket och 

aktiv informatör. Hon sitter också i styrelsen för MENSEN - forum för menstruation och 

brinner speciellt för allas lika rätt och möjlighet att ta plats inom organisationer. Bidrar med: 

bred erfarenhet av RFSU, styrelsekompetens och ledarskapsvana.



                                                                                                               

                                                                                                              
Isadora Bennet - Ledamot (nyval)
Under två år var jag kommunikatör för IM Centralamerika och jobbade nära 

aborträttsrörelsen i El Salvador och SRHR organisationer i Guatemala. Nu jobbar jag som 

samordnare för globala påverkansfrågor på Svenska Kyrkans Unga och läser en Master i 

Religion i Fred och Konflikt. Jag är också krönikör för den guatemalanska tidning gAZeta där

jag skriver om sexualpolitiska frågor och framförallt LHBTQ+ personers rättigheter. Att vara 

med i RFSU:s styrelse ser jag som en viktig möjlighet att bidra till att skapa ett samhälle med 

en inkluderande, positiv och normkritisk syn på sexualitet där allas olikheter och rättigheter 

respekteras.

Jon Westman, 28 år - Ledamot (nyval)
Jon är Psykolog och jobbar till vardags inom psykiatrin i stockholm. Han har tidigare varit 

aktiv inom studentkåren på Karolinska institutet där han jobbade med medlemsrekrytering 

och studiebevakning. Jon var under två år ledamot för Vänsterpartiet i socialnämnden på 

gotland och har nyligen flyttat tillbaka till stockholm. Han har de senaste åren jobbat som 

medlemsutbildare inom RFSU. 

En stor del av sin fritid spenderar han med att arrangera lajv. 

Jon bidrar med: Föreningsvana och styrelsekompetens.



                                                                                                               

                                                                                                              

Ronja Sannasdotter, 29 år – Ledamot (nyval)
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 hivfrågor

 



                                                                                                               

                                                                                                              
Förslag revisorer

Verksamhetsrevisor 

Verksamhetsrevisorer suppleant

Auktoriserad revisor: PWC 

Förslag valberedning
Teresa Maluenda

Emilie Weiderud

Martin Bellander

Kongressförslag
1. Engagemang i RFSU.

2. Varför vill du åka på RFSU:s kongress som ombud för RFSU Stockholm?

3. Varför ska medlemmarna rösta på just dig?

4. Något särskilt du vill driva på årets kongress eller frågor du vurmar för? Annat du vill 

lyfta fram?

Signe Svallfors
1. Jag har ett mångårigt engagemang i RFSU som började i Umeå och nu pågår i Stockholm. 

Sedan det startades 2015 har jag varit engagerad i RFSU:s ungdomsnätverk, som 

sammankallande till kongressen 2017. Jag har också gjort praktik på internationella enheten 

på förbundskansliet 2016 samt suttit i Stockholmsstyrelsen och dess politiska utskott 2017–

2018. Nu är jag sammankallande för RFSU:s forskarnätverk.

2. Framförallt vill jag åka på kongressen för att bidra till att RFSU utvecklas som 

medlemsorganisation, representera min lokalförening, samt stärka det nationella 

engagemanget för ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR).

3. Medlemmarna får gärna rösta på mig på grund av mitt stora sexualpolitiska intresse, som 

sträcker sig från gräsrotsaktivism på lokal nivå, via påverkansarbete på nationell nivå, till 

internationellt utvecklingssamarbete. Jag har tidigare varit engagerad i flera parti- och 

studentpolitiska organ det senaste decenniet och har därför bred erfarenhet av 



                                                                                                               

                                                                                                              
kongressammanträden i demokratiskt styrda föreningar. 

4. För mig är ungas sexualpolitiska engagemang är särskilt viktigt och spännande. RFSU är 

en väl ansedd expertorganisation, men ungas aktivism och deltagande i förbundet behöver 

stärkas. Min förhoppning är att RFSU utvecklas till en organisation där unga inkluderas och 

synliggörs, inte som passiva mottagare för sexualupplysning utan som aktörer för sin egen 

SRHR.

Till vardags är jag doktorand i demografi och forskar om SRHR i Colombias väpnade 

konflikt, med fokus på rätten att bestämma när och om en ska ha barn, könsbaserat våld, och 

mödrahälsa.

Martina Hallin
1. Styrelseledamot i RFSU Stockholm (sekreterare)

2. Jag vill åka på kongressen för att få en ännu djupare förståelse för RFSU:s anda, för att bli 

inspirerad av andra medlemmars idéer och engagemang, och för att påverka i de frågor som 

ligger mig varmt om hjärtat.

3. För att jag står för en helhetssyn på oss som existentiella varelser bortom etiketterna.

4. Jag jobbar aktivt för att belysa hur tvåsamhetsnormen är förhärskande som 

relationsformat, och vill att alla människor ska uppleva en större valfrihet, och framför allt, 

göra medvetna val. Jag förespråkar inte flersamhet framför något annat val, men vill verka 

för att alternativa relationsformat blir synligare. Jag vill också verka för att det blir möjligare 

att leva i normöverskridande relationsformat genom att påverka samhällsstrukturer som står 

i vägen för det valet idag. 

Sanna Thedvall
1.Jag har varit medlem i RFSU i 2,5 år. Jag började med att vara med i Vulvagruppen och 

Ungdomsgruppen. Sedan utbildade jag mig till informatör och är nu aktiv inom bas, LS och 

Vill du? Tillsammans med Ungdomsgruppen fick jag möjlighet att åka med till kongressen i 

Linköping 2017. Där blev jag också sammankallande för RFSUs nationella ungdomsnätverk 

som jag fortfarande leder. Sedan årsmötet 2018 sitter jag i RFSU Sthlms styrelse och jag 

kandiderar om till nästa års styrelse. Tack vare min roll som sammankallande för 

ungdomsnätverket har jag också fått möjlighet att vara med i grejer på förbundsnivå, 

exempelvis workshopen inför medlemstidningen Lust, en heldagsbrainstorm med norska och



                                                                                                               

                                                                                                              
danska organisationer för att ta fram ett nordiskt koncept för att förebygga sexuellt våld 

bland unga och konferens med Världshälsoorganisationen.

2. Jag vill gärna åka på kongressen för att vara med och lägga fram de motioner jag skriver 

tillsammans med ungdomsnätverket. Nätverken har inga egna ombud så vi förväntas åka 

med de lokalföreningar vi tillhör. Eftersom jag var med på förra kongressen, men då utan 

rösträtt, känner jag också att jag har lite koll på läget och vill gärna vara med och påverka.

3.Jag har bra koll på RFSU som helhet eftersom jag är väldigt bred i mitt engagemang inom 

organisationen. Jag har erfarenhet från styrelsearbete på lokalföreningsnivå, aktivism på 

medlemsgruppsnivå, sexualupplysning, ledarskap och ungdomsengagemang på nationell 

nivå och har även snuddat vid internationella frågor.

4.Framför allt kommer jag lyfta frågor om hur vi skapar hållbart engagemang och fortsätter 

vara en relevant sexualupplysare med fokus på allas lika rätt att ta plats inom RFSU.

David Jatko
Jag heter David Jatko och är en RFSU Stockholm-medlem som är särskilt engagerad i frågor 

rörandes den sexualitet som det kanske finns minst medvetande om, fetischism. Jag har rejäl 

föreningserfarenhet men jag har inte haft något förtroendeuppdrag för RFSU Stockholm 

ännu då mitt formella engagemang varit begränsat till min nisch. Inom RFSU Stockholm har 

jag varit långvarigt aktiv i BDSM- och fetischismgruppen och deltagit i Kulturgruppen och 

Fria Relationer-gruppen. På nationell nivå har jag varit aktiv i Fetischism- och BDSM-

nätverket. Jag tänkte oavsett nominering åka upp till kongressen för att bevaka ett par 

motioner som jag kommer vara delaktig i. Det jag kommer verka för är bl.a. ett modernt 

förhållningssätt till upplysning kring sexuella minoriteter som utgår från rika, nyanserade 

och icke-stereotypa representationer av dessa. I flera sådana frågor är det viktigt att värna 

RFSUs uppbyggda trovärdighet och sexologiska grund. 

Min inställning är queerfeministisk med starkt patos för de tre friheterna vara, välja och 

njuta. 

Eftersom jag ändå kommer vara på plats så står jag gärna till förfogande om det skulle 

behövas exempelvis en suppleant. I så fall skulle jag vara väldigt mottaglig för RFSU 

Stockholms medlemmars åsikter om hur RFSU Stockholms intressen bäst tas tillvara i de 

övriga frågor som kommer vara aktuella på kongress



                                                                                                               

                                                                                                              
Laura Hagström
1. Jag har gått RFSUs informatörsutbildning samt kongress-skola. Jag kandiderar också till 

styrelsen för RFSU Stockholm 2019.

2. Jag vill åka för att för jag vill lära mig mer om RFSU:s arbete. Jag är engagerad i 

inkluderingen och norm-medvetenheten i skolan och är intresserad av hur RFSU arbetar 

med de frågorna.

3. Jag har valt att skriva min uppsats om skola och mångfald, identitet och inkludering. Och 

eftersom jag har varit involverad i organisationer som arbetar med liknande frågor har jag 

kunskap och förståelse vad som bör fokuseras på.

4. Jag vill arbeta för att skolan blir mer inkluderande och att lärarna ska ha allmän kunskap 

för att kunna hjälpa elever som t.ex är trans. Det pratas ingenting om könsidentitet eller 

sexualitet under lärarutbildning och det är viktigt att lärarna får mer utbildning i 

inkluderingsfrågor. Skolan är ett mikrosamhälle och borde vara en trygg plats för alla elever.

Balder Sarmentoro
1. Jag har suttit som styrelseordförande i RFSU Stockholm 2017 och 2018. Innan dess har jag

varit skolinformatör, engagerad i medlemsgrupper och hållit medlemsutbildningar. 

2. Jag vill vara med och representera RFSU Stockholm vid kongressen. Jag vill se till att 

RFSU fortsätter i riktningen att värna lokalföreningarnas engagemang och utvecklandet av 

förbundet som medlemsorganisation. Jag vill vara med och se till att RFSU får bra och 

genomtänkta stadgar, som är en fråga som kommer tas upp på kongressen.

3. Jag har varit engagerad i RFSU Stockholm i flera år och har god förändring i RFSU 

Stockholms verksamhet. Jag har också kunskaper om frågor som är aktuella i förbundet och 

vill driva frågor där vi främjar RFSU som medlemsorganisation.

4. Jag har varit lokalföreningarnas representant i förbundets stadgegrupp och vill vara med 

och höra tankar från andra ombud och utveckla och påverka det som kommer bli RFSUs nya 

stadgar.



                                                                                                               

                                                                                                              
Wiktor Södersten
1. Medlem i RFSU Stockholm sedan 2004 samt kongressdelegat för RFSU Stockholm på 

kongresserna 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015 och 2017. Var projektledare för BDSMF-

gruppen 2006-2008, sekreterare i RFSU Stockholms styrelse 2008-2010. Gjorde praktik på 

RFSU-kliniken 2007 under min utbildning till psykolog. Skolinformatör I RFSU Stockholm 

sedan 2012. Har arbetat som undersköterska på RFSU-kliniken 2013. Är idag vie Revisor i 

RFSU Stockholm.

2. Jag har en mycket gedigen erfarenhet av föreningslivet generellt och av RFSU specifikt, 

något som jag tycker är mycket värdefullt på just RFSU-kongresser eftersom att många som 

åker på dem gör det för första gången och behöver stöd av de som varit med fler gånger. Jag 

tror också att mitt organisationsperspektiv är viktigt för att stärka RFSU som en 

medlemsorganisation och undvika att det blir en organisation styrt av vårt stora 

förbundskansli.

3. Jag har djupa fackkunskaper inom BDSM-F-frågor, samt sexologi från ett psykologiskt och

medicinskt perspektiv. Jag har också som diskussionsledare i föreningsfora de senaste 4 

decennierna en god förmåga att lyfta fram kunskaper och erfarenheter från andra deltagare 

som inte har samma vana av att själv presentera dem i dessa fora. Jag är idag läkare på 

Stockholms Mottagning för Sexuell Hälsa där jag jobbar både med medicinska frågor och har 

patienter i samtal.

4. Min kombination av förenings, företags och RFSU-erfarenhet tillsammans med 

faktakunskaper inom sexologi kan stärka RFSU Stockholms kongressdelegation och lyfta 

frågor som annars inte kommer upp.

5. Organisationsfrågor, förbundsstyrelsens mandat kontra lokalföreningar, medlemsaktivitet 

på nationell nivå, BDSM-F-frågor. Förutom RFSU har jag suttit i uppskattningsvis 20 

föreningsstyrelser och 5 företagsstyrelser. Som förbundsordförande för Sverok har jag varit 

med om att bygga upp Sveriges största ungdomsförbund med nyskapande metoder som 

fungerat som en katalysator för Sveriges alla ungdomsorganisationer. 

Amanda Thieme
1. Flerårigt engagemang i RFSU som bland annat skolinformatör, politisk sekreterare och för 

närvarande revisor i RFSU Stockholm. Jag deltog som ombud vid kongressen 2017.



                                                                                                               

                                                                                                              
2.Kongressen är en konkret chans för oss som medlemmar att utöva vårt inflytande samt få 

ökad kunskap om vad som händer i organisationen. Jag söker förtroendet att representera 

min lokalförening för att se till att vi får gehör i våra frågor och vårt arbete och för att 

fortsätta bygga goda relationer på riksnivå.

3. Med en juristexamen kan jag bidra med kompetens i frågor rörande sexualitet, 

reproduktion och juridik vilket är mitt huvudintresse och specialområde. Sexualjuridiska 

frågor är på många sätt mer aktuella än någonsin och är enligt min uppfattning några av de 

mer komplexa frågor RFSU behöver sätta sig in i och ta ställning till idag. Jag har god 

kännedom om RFSU:s arbete, tidigare föreningsvana och är mån om att medlemmarnas 

intressen tas tillvara. Jag är bekväm med och bra på att tala i offentliga sammanhang.

4. Jag är särskilt engagerad i juridiska frågor rörande sexualitet, reproduktion och 

familjebildning t.ex. abortlagstiftning, bistånd till preventivmedel, erkännande av 

familjekonstellationer och det praktiska genomförandet av den utökade inseminationsrätten. 

Jag intresserar mig även för BDSM-frågor, främst BDSM-utövares juridiska ställning utifrån 

möjligheten till samtycke. Samtyckesfrågor generellt är något som jag är mycket engagerad i. 

Vidare vill jag stärka RFSU som medlemsorganisation och hjälpa till att säkra ett fungerande 

medlemsinflytande som skapar trygghet att våga lyfta och driva alla typer av 

sexualitetsfrågorfrågor.


