
| Valberedningens  förslag till förbundsordförande och förbundsstyrelse | RFSU:s kongress 2019 |

1t Tillbaka till valberedningens motivering. Forts.  ▼

Valberedningens  förslag
till förbundsstyrelse

2019-2021

Till RFSU:s kongress 2019



| Valberedningens  förslag till förbundsordförande och förbundsstyrelse | RFSU:s kongress 2019 |

2 t Tillbaka till valberedningens motivering.  Forts.  ▼

valberedningens motivering

Valberedningen har det stora nöjet att presentera sitt förslag till RFSU:s förbundsstyrelse 
för kongressperioden 2019–2021. Det har varit en stor men glädjefylld utmaning att välja 
bland så många kompetenta och engagerade människor. Valberedningen vill rikta ett stort 
tack till alla de som har nominerat och kandiderat!

Valberedningen påbörjade sitt arbete direkt efter sommaruppehållet 2017. En tids- och 
mötesplan arbetades fram. Utifrån den har valberedningen deltagit på samtliga ordförande-
konferenser under perioden, anordnat en webbsänd frågestund för att öka intresset för 
att nominera/kandidera, och spridit information i relevanta medlemsintensiva kanaler och 
i sociala medier. Dessutom har en behovsanalys kopplat till nödvändiga kompetenser ge-
nomförts som sedermera skickats på remissrunda till lokalföreningar och förbundsstyrelse 
och förbundskansli. Valberedningen har under kongressperioden arbetat efter metoden 
kompetensbaserad rekrytering med grunden i ett webbaserat nomineringsverktyg. Samtliga 
kandidater har varit anonyma för ledamöterna i valberedningen, med undantag för sam-
mankallande. Utifrån dessa underlag har valberedningen i första steget anonymt poängsatt 
kandidaternas kompetenser. Först i nästa steg har kandidaternas ålder, bakgrund, kön, geo-
grafisk hemvist och personuppgifter blivit kända för ledamöterna i valberedningen.

I processen har arbetet med att skapa en helhet i förslaget varit högt prioriterat, där ett 
team bestående av flera efterfrågade kompetenser fördelat på flera personer legat i fokus. 
Valberedningen har också verkat för en långsiktig kontinuitet i förslaget med en balans mel-
lan nya och erfarna förbundsstyrelseledamöter. Valberedningen har dragit erfarenheter av 
tidigare års arbete och utanför valberedningens förslag finns ytterligare personer som står 
som reserver för det fall att någon eller några kandidater i nu liggande förslag skulle avsäga 
sig sin plats eller av andra skäl inte längre kandiderar på kongressen.

Områden som arbetats fram i behovsanalysen och klassats som “måste ha” har varit lokal-
föreningserfarenhet, ledarskaps- och organisationskunskap, medicin och folkhälsa/hälsa, 
ekonomi/ekonomisk styrning, juridik och internationell erfarenhet. Områden som bedömts 
som viktiga, men utifrån perspektivet “bra att ha” har varit politisk och strategisk påverkan, 
arbetsgivarerfarenheter, forsknings- och utredningserfarenhet, kunskaper i teologi, erfaren-
heter i socialt arbete, samt erfarenhet från insamlingsverksamhet.

Valberedningen har i sitt arbete utgått ifrån valberedningens riktlinjer som stipulerar att minst 
20% under 25 ska ingå i förslaget samt att 40% män respektive kvinnor bör ingå i förslaget. 
Genom RFSU:s medlemskap i IPPF, International Planned Parenthood Federation följer 
RFSU ett regelverk där krav på sammansättning formuleras på följande sätt:

 The Association’s Governing Body is composed of individuals with a diverse set 
of skills and backgrounds and includes at least 50% women and 20% young people.

Därutöver har valberedningens process utgått från kriterierna i valberedningens riktlinjer 
om etnisk mångfald, geografisk spridning och ålder. Tyvärr har valberedningen inte lyckats 
nå hela vägen fram när det gäller andelen män i förbundsstyrelsen, då andelen nu understi-
ger 40%. Detta är en brist som valberedningen är medveten om, men bedömningen är ändå 
att sammansättningen av för förbundsstyrelsen centrala kompetenser har prioritet. Valbe-
redningen tar till lärdom att till nästa mandatperiod söka ännu bredare, både i och utanför 
RFSU. Valberedningen gör också bedömningen att organisationen, som helhet, behöver 
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intensifiera arbetet med frågor kopplade till mångfald och representation.

Valberedningen för kongressperioden 2017–2019 har bestått av sammankallande Måns 
Magnusson samt Nadja Nilsson, Niklas Hill, Hanna Knutsson, Daniel Hjalmarsson och Emil 
Rissve. Valberedningen har bestått av ersättare och ordinarie, men har arbetat ihop som ett 
team. Valberedningen har också bestått av Malin Beckman och Eva Nordlund som har valt 
att avsluta sitt uppdrag i förtid.

Förslag till omval
Hans Linde, förbundsordförande u

Sara Alfredsson u

William Appelqvist u
Gunilla Kinnestrand u

Anna Levin u

My Malmeström-Sobelius u

Förslag till nyval
Jonis Bader u

Annika Dalén u

Charlotte Drugge u

Elin Sundin u

Amanda Thieme u

Barbro Westerholm u

Natascha Wrang u

u tq = Klickbara länkar.
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Beskriv din bakgrund.

Mitt sexualpolitiska engagemang föddes när jag som 
16-åring kom ut som bög i Trelleborg, ett då starkt nynazis-
tiskt fäste. Det blev uppenbart att sex är politik. Jag blev
politiskt aktiv och 2006-2011 satt jag i riksdagen för Vän-
sterpartiet. I riksdagen engagerade jag mig i den tvärpoli-
tiska SRHR-gruppen och var talesperson för utrikes- och
hbtq-frågor för Vänsterpartiet.

Jag har pluggat bland annat statsvetenskap och national-
ekonomi på Göteborgs universitet. Jag arbetade också 
under fyra år som behandlingsassistent med omhänder-
tagna barn. Efter många år av samarbete med RFSU blev 
jag invald i RFSU Göteborgs styrelse 2016. Sen 2017 är jag 
förbundsordförande för RFSU.

Vilken är din relation till RFSU?

2007 blev jag inbjuden av RFSU att följa med på en studieresa till Tanzania för att se exem-
pel på vårt fantastiska internationella arbete. Jag blev djupt imponerad av RFSU:s arbete 
och våra möten i Tanzania gav mig en betydligt större förståelse av vikten att stå upp för 
allas rätt till sin kropp och sexualitet.

När jag kom hem engagerade jag mig i riksdagens tvärpolitiska SRHR-grupp och under de 
följande tio åren i riksdagen hade jag ett nära samarbete med RFSU. Jag deltog i en rad av 
RFSU:s aktiviteter, bland annat Barnvagnsmarschen, Alla Hjärtans Dag-mingel och kon-
gresser. 2016 blev jag invald i styrelsen för RFSU Göteborg.

Vad kan du bidra med i förbundsstyrelsen?

Jag har en bred erfarenhet av att arbeta för allas rätt till sin kropp och sexualitet. Genom 
mitt engagemang i RFSU, arbete i riksdagen och mina nio år i styrelsen för Svenska Afgha-
nistankommittén, som bland annat arbetar med mödravård och jämställdhet.

Jag är starkt förankrad i civila samhället och förstår hur det är att engagera sig såväl på en 
mindre ort som i storstad. Det gör att jag tror att jag kan bidra med att utveckla RFSU som 
medlemsorganisation.

Jag har under stora delar av mitt liv jobbat med omvärldsbevakning, politisk påverkan, 
strategisk styrning och kommunikation. Det är erfarenheter som jag hoppas kan bidra till att 
RFSU fortsätter vara en relevant organisation som tar plats i den sexualpolitiska debatten.

Vilka tre största utmaningar ser du för RFSU den närmsta tiden?

´ RFSU:s största tillgång är våra engagerade medlemmar. Här finns samtidigt en enorm
potential. Vi borde kunna bli så många fler som tillsammans står upp för rätten till sin

hans linde
Göteborg, född 1979
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kropp och sexualitet. De kommande åren är därför den största utmaningen hur vi ska 
växa som medlemsorganisation och nå fler grupper än de vi når idag.

´ Ska RFSU vara en relevant organisation måste vi hela tiden utvecklas. En nyckelfråga de
kommande åren kommer vara hur vi bidrar till att fler personer på fler arenor får möj-
lighet att samtala om sex och relationer. Hur kan RFSU tex nå fler äldre, personer med
funktionsvariationer, migranter och män?

´ Vi ser en opposition mot våra frågor som blir allt mer välorganiserad, högljudd och ag-
gressiv. Valet 2018 innebar att SD för första gången får direkt politiskt inflytande i flera
kommuner. Det gör att vi inte kan ta vunna segrar för givna! Vi kommer behöva lägga
mer tid och energi på att bygga allianser samt mobilisera brett politiskt och folkligt stöd
för friheten att vara, välja och njuta.

Detta visste ni inte om mig!

1999 pluggade jag tre månader i Zimbabwe. Den första månaden bodde jag hos familjen 
Mkhize, som var fattiga småbönder. I samtalen på kvällarna med dem så föddes mycket av 
mitt internationella engagemang. Så utan Mkhizes hade jag nog aldrig hamnat i Utrikes-
utskottet. I Zimbabwe föddes också en kärlek till Afrika. När jag kom tillbaka pluggade jag 
Afrikakunskap på Göteborgs universitet och har sen dess haft förmånen att besöka  
20 länder i Afrika.
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sara alfredsson
Malmö, född 1978

Beskriv din bakgrund.

Nuvarande FS-ledamot, fd styrelseledamot och ordföran-
de för RFSU Malmö. Utbildad lärare men arbetar numera 
med utvecklingsfrågor för kommunal huvudman, med fo-
kus på systematiskt kvalitetsarbete och värdegrundsfrågor.

Vilken är din relation till RFSU?

Engagemang i lokalförening, styrelseledamot och ordförande. 
Numera förbundsstyrelseledamot.

Vad kan du bidra med i förbundsstyrelsen?

Jag bidrar med lokalföreningsperspektiv, men också kunskap 
om skola, utbildning och diskriminering. Arbetar med orga-
nisationsstöd och förbättringsarbete samt är intresserad av 
strategisk styrning och målarbete.

Vilka tre största utmaningar ser du för RFSU den närmsta tiden?

´ Att få RFSU att bli ETT RFSU och skapa en samsyn kring vad, hur och varför vi gör.

´  Att visa varför vi är en relevant organisation för fler, visa på vilka sätt vi arbetar för fler rättig-
heter för alla, inte bara våra medlemmar.

´ Att fortsätta hålla fokus på att vara innovativa och skapa framtiden medans vi samtidigt be-
höver se till att redan vunna segrar och rättigheter inte tas ifrån oss.

Detta visste ni inte om mig!

Jag har en komplett samling av Tvillingdeckare. Eller, en komplett samling titlar, men det 
saknas fortfarande några förstaupplagor.
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Beskriv din bakgrund.

Jag är född och uppvuxen i Göteborg, där jag också 
bor. Just nu pluggar jag till samhälls-, filosofi- och 
religionslärare på Pedagogen och är engagerad i 
RFSU Göteborg.

Vilken är din relation till RFSU?

Sedan ett par år tillbaka har jag framförallt varit lokal-
föreningsaktiv, då jag blev medlem i RFSU ett år un-
der West Pride. Jag har under hela min uppväxt haft 
ett särskilt intresse för frågor kopplade till sexualitet, 
kropp och kön men detta fick först ett utlopp då jag 
engagerade mig i RFSU Göteborg. Tidigare har jag 
varit aktiv i andra delar av civilsamhället.

Vad kan du bidra med i förbundsstyrelsen?

Jag kan i förbundsstyrelsen bidra med en gedigen kunskap om RFSU:s arbete, då jag är 
involverad i flera delar av RFSU:s verksamheter. Särskilt har jag kompetens inom insamlings-
frågor, medlemsengagemang samt filosofi och livsåskådningsfrågor.

Vilka tre största utmaningar ser du för RFSU den närmsta tiden?

´ En av de stora utmaningarna RFSU har framöver är att bredda sin medlemsbas, från att
vara en ganska homogen akademikerbas till att bli full av människor med olika bakgrun-
der och perspektiv. Inte minst bör vi arbeta med mångfald avseende kulturell bakgrund
och livsåskådning.

´ Därutöver kommer vi att behöva vara en relevant organisation i dessa tider av växande
högerextrema vindar såväl i Sverige som resten utav världen.

´ Till sist så behöver vi bli en mer enad organisation, där personer som är verksamma i alla
våra olika fält kommer samman och processar tillsammans, för att se vart vi är på väg och
vilka möjligheter som finns!

Detta visste ni inte om mig!

Jag är en fena på att memorera hiphoptexter! Säg vilken låt som helst från det gyllene 
90-talet och jag kan texten!

william appelqvist
Göteborg, född 1994
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gunilla kinnestrand

Beskriv din bakgrund.

Jag har arbetat i idéburna medlemsorganisationer i över 
20 år. De senaste 5 åren som administrativ chef hos Vård-
förbundet. Jag är civilekonom med inriktning på organisa-
tion och administration. Även när jag inte arbetar så är jag 
aktiv i olika föreningar. Jag tror att det går att göra skillnad 
flera tillsammans. Jag är uppvuxen i Järfälla och bor även i 
dag i västerort i Stockholm. Jag har tre nästan vuxna barn.

Vilken är din relation till RFSU?

RFSU är för mig en seriös aktör inom SRHR-området både 
i Sverige och internationellt. Efter två år i förbundsstyrel-
sen har jag också fått möjlighet att se bredden i verksam-
heten och är imponerad. RFSU är en organisation som 
gör skillnad och påverkar. Tidigare har jag framför allt mött 
RFSU inom Ideell Arena, i bidragsansökningssammanhang 
samt i dialoger kring hur internationella projekt ska hanteras 
och redovisas.

Vad kan du bidra med i förbundsstyrelsen?

Jag kan bidra genom mina kunskaper och erfarenheter kring finansiering, strategisk styrning 
och ledarskap. Jag har erfarenhet av styrelsearbete och även andra förtroendeuppdrag i 
föreningar. Att ingå i RFSU:s förbundsstyrelse ser jag både som en ära och som en möjlighet 
att bidra. Jag har stor respekt för andras kunskap och engagemang. Tillsammans kan vi göra 
skillnad.

Vilka tre största utmaningar ser du för RFSU den närmsta tiden?

´ Det mest utmanande och oroande är det politiska klimatet där människors fri- och rät-
tigheter inte längre är självklara.

´ Abortmotståndet i omvärlden.

´ Kvinnors rätt till hälsa inklusive en bra förlossningsvård. Till följd av politiska beslut be-
gränsas finansieringsmöjligheterna för organisationer som arbetar inom de här områden.

Detta visste ni inte om mig!

Nygift! Efter 21 års förlovning gifte Henrik och jag oss i december 2018.

Stockholm, född 1972
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anna levin
Stockholm, född 1972
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Beskriv din bakgrund.

Min bakgrund är inom demokrati- och civilsamhällesfrågor, 
med fokus på kvinnors rättigheter i Sverige och Mellanös-
tern. Under 10 år arbetade jag med Mellanöstern, först inom 
Kvinna till Kvinnas då nyetablerade program och därefter 
för Fryshuset. Under de senaste sju åren har jag arbetat 
med Fryshusets verksamheter Elektra och United Sisters. 
2019 kommer jag återgå till att arbeta med Mellanöstern, 
denna gång för Svenska Kyrkan. Jag en fil.kand. från Orien-
talistikprogrammet i Uppsala och en MSc i Development 
Studies från SOAS i London. Mina studier har alltid handlat 
om att förstå vår omvärld och processer för social mobilise-
ring och förändring.

Vilken är din relation till RFSU?

Innan jag för 4 år sedan blev nominerad till Förbundsstyrelsen var min relation 
till RFSU främst som kunskapskälla och tillverkare av infobroschyrer på olika språk.

Vad kan du bidra med i förbundsstyrelsen?

Jag kommer fortsätta bidra med kunskap och engagemang kring organisations- och föränd-
ringsarbete med fokus på mångfald och deltagande, framförallt inom den process som gått 
under arbetsnamnet 100-åringen. Jag kommer också bidra med min erfarenhet av inter-
nationellt arbete och att stärka samsynen mellan lokalt och globalt arbete. Jag har också 
en komplex kunskap om att arbeta mot våld i hederns namn, både från Mellanöstern och 
Sverige som jag vill bidra med.

Vilka tre största utmaningar ser du för RFSU den närmsta tiden?

´ Att stärka SRHR-frågor och RFSU:s roll som en progressiv kraft i en värld i förändring
mot ett allt mer nationalistiskt och anti-demokratiskt klimat.

´ Att stärka RFSU som en aktör där en mångfald av röster och perspektiv hörs och påver-
kar organisationen.

´ Att säkerställa att RFSU är en progressiv aktör nationellt och internationellt där de loka-
la och globala perspektiven föder in och stärker varandra.

Detta visste ni inte om mig!

Jag är en evig uppfinnare av nya ord som skafferåd, korrumperad plåt, trampedal etc.
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my malmeström-sobelius
Stockholm, född 1989
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Beskriv din bakgrund.

Tvåbarnsmorsa från Arvika, Värmland. Från början auto-
didakt projekt- och organisationsledare med starkt lokalt 
engagemang i bland annat Arvikafestivalen. Idag är jag 
akademiker med erfarenhet av att vara chef och förtroen-
devald inom ideella organisationer med särskilt fokus på 
verksamhetsutveckling på strategisk nivå. Vid sidan om 
mina engagemang i RFSU och RFSU AB läser jag just nu 
en master i historiska studier, med inriktning idéhistoria. 
Har under 2018 även skrivit kandidatuppsats i företags-
ekonomi.

Vilken är din relation till RFSU?

RFSU är den organisation där jag valt att lägga mitt främsta 
engagemang. Medlem sedan länge och blev engagerad i 
lokalföreningsstyrelse 2013. Ordförande för RFSU Stockholm 2014-2016. 
Det är en kombination av viktiga sakfrågor och det konstruktiva förhållningssättet 
som gör RFSU till en av de organisationer jag känner starkt för.

Vad kan du bidra med i förbundsstyrelsen?

Förbundsstyrelsehantverket. Med erfarenhet från förbundsstyrelser i ett flertal olika or-
ganisationer (som ledamot, ordförande och högsta tjänsteperson) har jag god kunskap om 
hur en förbundsstyrelse kan arbeta effektivt. Jag kan bidra med perspektiv, erfarenhet och 
kunskap om hur en kan använda ekonomi som medel för att nå sina mål. Jag vill långsiktigt 
förändra RFSU. Jag har tålamod och arbetar metodiskt för att RFSU ska göra de förflytt-
ningar som kongressen önskar. 

Vilka tre största utmaningar ser du för RFSU den närmsta tiden?

´ Bygga en bred medlemsrörelse. Vi är riktigt bra på det vi gör. Vi är professionella, synliga
och har gott anseende hos såväl makthavare som allmänhet. Vi gör mycket rätt och vet
redan idag att det inte är Ruth Nordström och SD som är målgrupp för vårt arbete - det
är alla andra. Framtida kamper om SRHR utspelar sig till vardags bland vanligt folk. Ett
effektivt sätt att nå den stora massan är att underlätta för fler att engagera sig i RFSU.

´ Ta modet till nya höjder. Jag satt i vårt arkiv häromveckan och läste rådgivningskorre-
spondens från 30-talet. Det slog mig att det RFSU-iga tilltalet var detsamma då som
idag. Vi behöver säkerställa att vi fortsätter att vara modiga pionjärer som pushar sam-
hällsdebatten, politiken och SRHR att bli bättre för fler. Ottar provade ut pessarer bak-
om uthus – vi behöver definiera vad vår motsvarighet är idag.

´ Lägga en stabil grund för nästa strategiperiod. Det kan låta trist och torrt, men för att
kunna fortsätta vårt breda och spetsiga arbete krävs en gedigen organisatorisk grund att



| Valberedningens  förslag till förbundsordförande och förbundsstyrelse | RFSU:s kongress 2019 |

11t Tillbaka till valberedningens motivering. Forts.  ▼

styra utifrån. Det krävs en god förståelse för oss själva och vår omvärld. Vi behöver ta ett 
helhetsgrepp om styrning, finansiering och eget kapital.

 
Detta visste ni inte om mig!

Ägnade en tredjedel av mitt liv åt att spela och sjunga folkmusik. Som uppväxt i folkmusik-
bygd har folkdansen också haft en viktig roll. Nuförtiden åker jag gärna rullskridskor och 
är en del av gänget som just nu etablerar Chicks in Bowls i Sverige. Och ja, det är jag som 
dammsuger internet på RFSU-memorabilia.
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jonis bader
Göteborg, född 1983

Beskriv din bakgrund.

Sexologiskt inriktad sjuksköterska som arbetat på Stock-
holms mansmottagning, en sex- och samlevnadsmottag-
ning för alla män och för transpersoner, mellan 2015-2019. 
Sedan februari 2019 vikarierar jag som utvecklingsledare 
på̊ Kunskapscentrum för Sexuell Hälsa i Göteborg och ar-
betar bl.a. med HBTQ-diplomering av vårdverksamheter.

Vintern 2008 blev jag medlem i RFSU och har sedan dess 
gjort allt från att ordna medlemsträffar och aktiviteter 
till att arbeta med informatörsverksamhet samt suttit i 
två lokalföreningsstyrelser (RFSU Göteborg samt RFSU 
Trestad) och i förbundsstyrelsen.

 
Vilken är din relation till RFSU?

Föreningen och jag har en väldigt god relation där vi både 
ger och tar från varandra. Mitt medlemskap i föreningen har inte bara gett mig massor 
av kunskap och insikt, som jag dessutom får överföra till mina medmänniskor, utan också 
gjort mig till en bättre person. Jag har svårt att se en framtid där RFSU inte på något vis är 
närvarande i mitt liv.

 
Vad kan du bidra med i förbundsstyrelsen?

Jag bidrar med ett sexologiskt vårdperspektiv och med erfarenhet av RFSU:s verksamhet 
ur både ett förbunds- och lokalföreningsperspektiv. Jag har också ett brett intresse för våra 
frågor, där några av de områden som engagerar mig mest är medlemsfrågor, sexualundervis-
ning, manlighet, samtycke, flersamhet samt BDSM- och fetischism.

 
Vilka tre största utmaningar ser du för RFSU den närmsta tiden?

´ Att arbeta mot de ständigt rådande mansnormer och den machokultur som främjar 
gränsöverskridande och skadligt beteende gentemot andra och sig själv.

´ Att genom bl.a. politiskt påverkansarbete och kunskapsfrämjande insatser stärka vår-
dens och skolans roller och kunskap gällande SRHR.

´ Att fånga upp engagemang hos medlemmar och andra intresserade. Och att få in fler 
röster i organisationen med en variation vad gäller ålder, klass, genus, funktion, etnisk/
kulturell och geografisk bakgrund, m.m.

 
Detta visste ni inte om mig!

Jag spelar bordsrollspel sedan många år och nördar nu in mig på kortspelet ”Magic: The 
Gathering”. Ta med ett rollspel eller en extra lek till mig så spelar vi!
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annika dalén
Umeå, född 1979

Beskriv din bakgrund.

Jag är statsvetare i grunden med dubbla masterexamen 
i genusvetenskap och i kommunikation samt har flerårig 
erfarenhet från professionellt och ideellt arbete inom ge-
nusfrågor, i synnerhet SRHR. Jag bodde under flera år i Co-
lombia, där jag bland annat arbetade på MR-tankesmedjan 
Dejusticia. Där ägnade jag mig främst åt SRHR- relaterad 
forskning och påverkansarbete. Jag ingick även i ett ideellt 
nätverk av nyckelpersoner och organisationer som arbetar 
för SRHR, framför allt fri abort. När jag 2015 flyttade till-
baka till Sverige arbetade jag som föreningsutvecklare på 
RFSU- förbundet under drygt tre år och sedan september 
2018 är jag utredare inom jämställdhet på Umeå Kommun.

 
Vilken är din relation till RFSU?

Jag är väl förtrogen med RFSU då jag varit anställd på RFSU-förbundet under tre och ett 
halvt år. Arbetet som föreningsutvecklare innebär en unik insyn i organisationen, eftersom 
det både ger en bred förståelse för hela organisationens olika verksamhetsgrenar, och sam-
tidigt en fördjupad förståelse för förutsättningarna för det ideella engagemanget runtom 
i landet som så stor del av RFSU:s verksamhet bygger på. Jag är självklart också medlem i 
RFSU sedan flera år tillbaka, och även under åren jag bodde i Colombia prenumererade jag 
på tidningen Ottar.

 
Vad kan du bidra med i förbundsstyrelsen?

Jag tror att min ovan nämnda insyn i organisationen, utifrån att ha arbetat som föreningsut-
vecklare, kan bidra med en balanserad förståelse av såväl kansliorganisationens verksam-
hetsgrenar som det ideella engagemanget runtom i landet. Jag har även breda erfarenheter 
av att arbeta med sexualpolitiska frågor i både Sverige och internationellt och jag hoppas 
kunna bidra med såväl relevanta sakkunskaper som nya idéer och perspektiv på arbetet.

Vilka tre största utmaningar ser du för RFSU den närmsta tiden?

´ Den första utmaningen är det politiska landskapet, såväl i Sverige som i världen. Vi ser 
ett ökat stöd för rasistiska och djupt konservativa politiska strömningar, som motsätter 
sig RFSU:s grundläggande värderingar. Det finns en överhängande risk både för att det 
blir svårare att driva RFSU:s frågor framåt, men även att de framsteg som vi tidigare sett 
som självklara, såsom aborträtten, kan börja ifrågasättas alltmer, även i Sverige. 

´ Den andra utmaningen är det ideella engagemanget. RFSU:s verksamhet runtom i lan-
det bygger till stor del på medlemmars frivilliga engagemang, och det är nödvändigt att 
det har de förutsättningar som behövs för att kunna blomstra. Formerna och drivkrafter-
na för det ideella engagemanget är föränderligt och vi behöver vara en organisation där 
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det är lätt och roligt att kanalisera sitt engagemang på många olika sätt.

´ Den tredje utmaningen ligger i att vara en organisation som fortsätter att utvecklas och 
förnyas men ändå lyckas hålla ihop, det vill säga att vi fortsätter att vara ett RFSU, där 
alla delar av organisationen arbetar tillsammans och har nytta av varandra. Där är för-
bundets nya stadgar och utredningen om en relevant 100-åring viktiga pusselbitar.

 
Detta visste ni inte om mig!

Här kommer några helt RFSU-orelaterade trivia-fakta:

Min mest otippade arbetslivserfarenhet är som dreads-frisör.

Min första tatuering var ett rött lönnlöv som jag gjorde när jag var 16 år och utbytesstudent i 
Kanada.

Jag är jättebra och jättesnabb på att googla saker. Det är mig du vill ha som livlina att ringa 
när du är med i ”Vem vill bli miljonär?”.
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charlotte drugge
Halmstad, född 1975

Beskriv din bakgrund.

Jag brinner för SRHR och internationella frågor. Intresset väck-
tes under sjuksköterskeutbildningen när jag var på ett sjukhus i 
Tanzania under två månader med hjälp av ett “minor field stu-
dy”-stipendium från SIDA. På sjukhuset utfördes en kvalitativ 
studie som låg till grund för min C-uppsats. 2006 jobbade jag 
som fältsjuksköterska med Läkare utan Gränser i Aceh-provin-
sen i Indonesien under 9 månader. När jag kom hem bestämde 
jag mig för att studera till barnmorska och det har varit mitt yrke 
de senaste 10 åren. 2013 initierade jag uppstarten av RFSU Hal-
land och var lokalföreningens ordförande i 5 år.

 
Vilken är din relation till RFSU?

Jag kom i kontakt med RFSU genom Barnvagnsmarschen mot 
mödradödlighet 2013, det var under föräldraledigheten med 
yngsta barnet. Jag var privat arrangör av manifestationen i Halmstad och lärde mig mycket 
om RFSU:s frågor. Det var glädjande att hitta en ny arena för mitt internationella engage-
mang och jag blev jag övertygad om att en lokalförening behövdes i Halland.

 
Vad kan du bidra med i förbundsstyrelsen?

Jag har erfarenhet av internationella frågor och kunskap om vårdrelaterade frågor. Jag tar 
med mig mitt engagemang från fem års sexualpolitiskt arbete på lokal nivå samt ordföran-
deskapet i RFSU Halland.

 
Vilka tre största utmaningar ser du för RFSU den närmsta tiden?

När högerextrema krafter hotar människors rätt att bestämma över sin kropp och sin sexua-
litet såväl i Sverige som internationellt måste RFSU med samarbetspartners envist fortsätta 
påverka politiken och civilsamhället och stå upp för allas rätt och frihet att vara, välja och 
njuta.

´ Att stå upp för aborträtten och tillgången till preventivmedel och sexualundervisning ser 
jag som en stor utmaning både nationellt och internationellt.

´ Att runt om i landet öka kunskapen om att RFSU är en medlemsorganisation och bli 
en känd arena för engagemang inom sexualpolitiken är en annan utmaning. Det är inte 
enbart av vikt att öka medlemsantalet utan även och ta till vara på och stödja lokalfören-
ingarnas engagemang efter deras behov.

´ En annan fråga som jag brinner för och ser som en utmaning är att alla barn ska erbjudas 
vaccination mot HPV-relaterad cancer samt att täckningsgraden ska öka. Sedan 2012 
har flickor i Sverige vaccinerats med HPV-vaccin som skydd mot livmoderhalscancer, 
medan pojkar får bekosta vaccinationen själva. Folkhälsomyndigheten föreslog redan 
2017 att HPV-vaccinering ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet för alla barn, 
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oavsett könstillhörighet, men det finns fortfarande inget beslut i frågan. RFSU måste 
fortsätta göra påtryckningar för att få politikerna att agera snarast. Täckningsgraden hos 
flickorna är bara ca 80 % (95% för övriga vaccinationer). Det är sannolikt att den ökar om 
även pojkarna vaccineras. Med det nya 9-valenta vaccinet ökar även skyddseffekten och 
det skulle vara positivt om vaccineringen sker före 11-12 års ålder. RFSU är en betydelse-
full röst som kan nå ut med information om vikten av vaccination och andra förebyggan-
de åtgärder.

 
Detta visste ni inte om mig!

Jag anordnade Sveriges största “privata” Barnvagnsmarsch den 8 mars 2013. 100 personer 
rullade 60 barnvagnar genom Halmstad i kampen mot mödradödligheten, vi hamnade på 
förstasidorna i både Hallandsposten och Laholms Tidning dagen efter och jag belönades 
med en fin, röd barnvagn från RFSU:s sponsor Brio.
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Elin Sundin
Stockholm, född 1982

Beskriv din bakgrund.

Jag är en världsmedborgare som föddes på Gotland. Frågor 
om mänskliga rättigheter, rätten till sin egen kropp och för 
en sexualitet utan våld har engagerat mig ända sedan min 
då trettonåriga vän fick sitt namn och ordet hora klottrat 
på skolans alla toaletter. Jag har jobbat med barn som levt 
i prostitution och med frågor om trafficking och sexturism 
i Brasilien. Jag har länge varit politiskt aktiv och har studier 
i statsvetenskap samt migration och etniska relationer. Jag 
ser alla människor som resurser och mitt ledarskap präglas 
av inkludering. De senaste två åren har jag varit ordförande 
för samtyckesrörelsen Fatta som baxat samtyckeslagen i 
hamn och nu arbetar med samtyckeskultur.
 
Vilken är din relation till RFSU?

Jag har sedan min högstadietid följt RFSUs arbete för rätten till sin egen kropp och fascinerats 
över all kompetens som finns i organisationen. RFSU har högt förtroende i Sverige såväl som 
internationellt och är en av Sveriges viktigaste organisationer, inte bara sexualpolitiskt utan 
också för att kämpa för alla människors lika värde.  En av mina bästa vänner var under gymnasiet 
aktiv i RFSU Gotlands lokalförening.
 
Vad kan du bidra med i förbundsstyrelsen?

Jag har varit Fattas ordförande under två år och arbetat med att driva samtyckeslagen ända in i mål 
trots hårt motstånd från olika håll. Nu vill jag ta engagemanget för rätten till sin egen kropp och mot 
sexuellt våld till nästa steg. Framför allt för att arbeta med dessa frågor på en internationell arena 
där RFSU behövs som partner. Jag kan framför allt bidra med mina språkliga kompetenser i spanska, 
portugisiska och engelska, internationella erfarenheter och mina erfarenheter från politiskt påver-
kansarbete. Jag kan dessutom bidra med min internationella erfarenhet av arbete med utsatthet för 
sexuellt våld, internationell kunskap om abortfrågan, Intersektionell analys, sexuellt våld, kampen för 
samtyckeslag och samtyckeskultur, driftighet, kampanjkunskap, ledarskap, varumärke. 

Vilka tre största utmaningar ser du för RFSU den närmsta tiden?

´ Att vara ett relevant förbund som driver framtidens sexualpolitik.

 Sexualitet och reproduktion är några av människans basbehov. Det är också en del av mänskliga 
rättigheter och inskränkningar mot dessa är också inskränkningar av de mänskliga rättigheterna.

´ Har mod att driva sexualpolitik på en internationell arena.  Idag står kvinnors mänskliga rättig-
heter under hot. Alltmer konservativa rörelser och politiska partier i världen hotar att inskränka 
kvinnors, trans- och icke binära personers rättigheter. Några exempel är aborträtten och att leva 
ett liv fritt från sexuellt våld.

´ Att vara en levande folkrörelse.
 
Detta visste ni inte om mig!

Jag är en fena på att minnas ansikten, komma ihåg namn och på att mingla. En ovärderlig superkraft!
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Beskriv din bakgrund

Jag är jurist till yrket och som jurist vill jag arbeta med frågor 
där juridiken berör människan i de mest intima och person-
liga delarna av tillvaron. Därför är mitt självvalda specialom-
råde rättslig reglering rörande sexualitet, reproduktion och 
familjebildning. Jag valde att bli jurist bland annat på grund 
av min förkärlek till det skrivna ordet och intresse för samhäl-
let. När jag inte arbetar ägnar jag mig åt musik i olika former, 
främst kontrabas i orkester, läser böcker och dansar.

 
Vilken är din relation till RFSU?

RFSU har gett mig en konkret möjlighet att på flera sätt 
engagera mig i de frågor jag brinner mest för och jag är stolt 
över att vara en del av en organisation som under så lång tid 
bidragit till en öppnare och mer vetenskaplig syn på̊ sex och 
sexualitet och på̊ ett tillgängligt sätt lyft dessa frågor med allmänheten. Jag brukar 
på̊ fullaste allvar beskriva mitt jobb som skolinformatör som det mest konkreta 
världsförbättrande arbete jag haft.

 
Vad kan du bidra med i förbundsstyrelsen? 

I förbundsstyrelsen kan jag bidra med juridisk kompetens i allmänhet och juridisk kompe-
tens i frågor om sexualitet, reproduktion och familjebildning i synnerhet, vilket är viktigt då 
många högaktuella sexualpolitiska frågor är knutna till juridiken.

Jag har god erfarenhet av RFSU som organisation då jag både varit aktiv i informatörsverk-
samheten och påverkansarbetet. Jag har kunskap om folkhälsoarbete och sexuell hälsa ur 
ett folkhälsoperspektiv och erfarenhet av styrelsearbete.

 
Vilka tre största utmaningar ser du för RFSU den närmsta tiden? 

´ En av RFSU:s styrkor är att vi alltid strävat efter en vetenskaplig grund för vårt engage-
mang och en utmaningen är att, i en tid av ökad faktaresistens och ”fake news”, outtrött-
ligt arbeta för att upprätthålla den traditionen.

´ RFSU måste fortsätta vara en medlemsstyrd organisation med högt till tak internt där 
alla frågor ges utrymme.

´ Skolinformatörsverksamheten är enligt min uppfattning en av RFSU:s absolut viktigaste 
uppdrag. Sexualupplysning för unga är idag något som i vissa sammanhang ifrågasätts 
och det är viktigt att RFSU fortsätter arbeta för allas rätt till kunskap i dessa frågor.

 
Detta visste ni inte om mig! 

Jag kan spruta eld (sägs lättsamt som kuriosa och inte något slags hot).

Amanda Thieme
Stockholm, född 1994
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barbro westerholm
Stockholm, född 1933
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Beskriv din bakgrund.

Jag är en årsrik kvinna, läkare, disputerad, har forskat 
inom området läkemedelsepidemiologi och innehaft olika 
positioner inom svensk läkemedelskontroll och apo-
teksverksamhet. Jag har varit generaldirektör för Soci-
alstyrelsen, konsult i frågor om läkemedelsepidemiologi 
och antikonception vid WHO, vice ordförande i WHO:s 
styrelse, medicinsk chef Apoteksbolaget, ordförande för 
Sveriges Pensionärsförbund, nu riksdagsledamot. I övrigt 
bl.a. ordförande för Läkare mot AIDS och ledamot i Statens 
medicinsk-etiska råd.

 
Vilken är din relation till RFSU?

Jag har samverkat med RFSU i frågor som samvetsklau-
sul, abortfrågor, sex och samlevnadsfrågor bl.a. för årsrika, 
HBTQ-frågor då i samverkan med RFSL, HPV- vaccination för flickor och pojkar, 
p-piller och andra preventivmedel samt assisterad befruktning.

 
Vad kan du bidra med i förbundsstyrelsen?

Med den erfarenhet jag har från frågorna nämnda ovan samt den aktuella frågan om värd-
moderskap.

 
Vilka tre största utmaningar ser du för RFSU den närmsta tiden?

Försvaret av abortlagen, sex- och samlevnadsundervisning för ungdomar inte minst de som 
är invandrare, HPV-vaccination av pojkar.

 
Detta visste ni inte om mig!

Jag tror att många inte vet att det var jag som i maj 1964 såg till att P-piller godkändes som 
just P-piller.
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Beskriv din bakgrund.

Jag är en utbildad folkhälsovetare med stort intresse för 
SRHR. Just nu jobbar jag som samordnare för tidiga in-
satser för asylsökande i Malmö och södra Skåne samt har 
tidigare jobbat med jämställdhet, folkbildning och inter-
nationella utvecklingsfrågor.

 
Vilken är din relation till RFSU?

Jag har känt till RFSU länge och stått och hejat på fören-
ingens arbete och värderingar vid sidan av. Jag är relativt 
ny som aktiv medlem i RFSU, men har under min korta tid 
hunnit vara informatör och följa med på en studieresa till 
Georgien, vilket gör mig peppad att bidra ännu mer till 
föreningen!

 
Vad kan du bidra med i förbundsstyrelsen?

Jag har suttit i en nationell styrelse för en ungdomsförening i snart tre år och vet att det är 
krävande, men fantastiskt roligt och givande. Nu vill jag även fokusera mitt engagemang 
inom SRHR-frågor vilket jag har särskilt stort intresse för och utbildning inom. Mitt mål är 
att få arbeta med SRHR-frågor, och jag kan bidra med mina erfarenheter från folkbildning, 
ungdomsorganisationer, arbete med insatser för asylsökande och ett stort engagemang.

 
Vilka tre största utmaningar ser du för RFSU den närmsta tiden?

´ Svensk politik som inte prioriterar förebyggande arbete (t.ex. inom jämställdhet och 
våldsprevention) och prioriterar åtgärder som görs på rasistiska grunder, vilket påverkar 
sexuella och reproduktiva rättigheter.

´ Nationalistiska rörelser världen över som begränsar unga personers sexuella och repro-
duktiva rättigheter, som rätten till abort, sexualundervisning och HBTQ-frågor.

´ RFSU behöver öka representation och mångfald bland medlemmar, (t.ex. etnisk bak-
grund, utbildningsbakgrund) eftersom RFSU ska representera sexualpolitiska frågor 
som rör alla genom livet.

Detta visste ni inte om mig!

Jag har rötter från Taiwan och Åland och såg därför många Disneyfilmer på kinesiska när jag 
var liten. Jag har t.ex. aldrig sett Hercules på något annat språk än kinesiska.
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natasha wrang
Lund, född 1988
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