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Förslag till valberedning

Förbundsstyrelsen lägger fram ett förslag till ny valberedning till kongressen som väljer en 
valberedning med fem ledamöter och tre suppleanter.1  Förbundsstyrelsen är mån om att 
det i gruppen finns en bakgrund i olika lokalföreningar, medlemsorganisationer samt er-
farenheter av uppdraget som ledamot i förbundsstyrelsen. Förutom detta är förbundssty-
relsen mån om att ledamöterna i valberedningen har ett brett kontaktnät både inom och 
utanför organisationen och gärna med erfarenhet från andra organisationer. 

Dessutom ser förbundsstyrelsen med glädje att en stor del av valberedningen 2017-2019 
kandiderat igen. Alla som nomineras av förbundsstyrelsen valdes till valberedningen 2017-
2019. Den sittande valberedningen har höjt ambitionsnivån för valberedningsarbetet, ett 
arbete som vi gärna ser fortsätter. Utöver det är det en grupp som tillsammans sitter på en 
härligt tung säck av erfarenheter från olika delar av RFSU, något vi känner oss trygga med.

Förslaget är emellertid inte helt komplett. Till två platser som suppleanter har förbunds-
styrelsen inte lyckats hitta kandidater. Förbundsstyrelsen beklagar detta, men är samtidigt 
övertygad om att ombuden och lokalföreningarna har kapacitet att tillsammans vaska fram 
kandidater även till de sista platserna. 

Ordinarie ledamöter (i bokstavsordning)

Niklas Hill
Medlem i RFSU Stockholm.

Niklas är doktorand i pedagogik vid Stockholms universitet, med ett brett engagemang och 
ett stort nätverk inom den ideella sektorn. Niklas har ett långt engagemang i RFSU, han har 
bland annat suttit i styrelsen för RFSU Stockholm. 

Daniel Hjalmarsson
Medlem i RFSU Stockholm.

Daniel arbetar som utvecklingsstrateg på Akademikerförbundet SSR. Daniel har också flera 
års erfarenhet av ideell och idéburen sektor genom Hbtq-studenterna och RFSL. Han har 
även suttit i RFSU:s förbundsstyrelse. 

Hanna Knutsson
Medlem och ordförande i RFSU Örebro.

Hanna är en av RFSU Örebros ordföranden och arbetar som jämställdhetsstrateg på Region 
Västmanland. Hannas ideella engagemang inom RFSU är långt och med flera hattar, vilket 
gör att hon sitter på ett formidabelt kontaktnät. 

1I förbundsstyrelsens förslag till nya stadgar föreslås det att förslag till valberedning bereds av ordförandekonfe-
rensen. Med andra ord, att förbundsstyrelsen bereder förslag till valberedning är det som gäller i dag, men inte 
vad nuvarande förbundsstyrelse önskar för framtiden.
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Måns Magnusson
Medlem i RFSU Stockholm.

Måns är doktorand i statistik vid Linköpings universitet. Måns har gjort det mesta som går 
att göra inom sitt engagemang i RFSU, från sexualupplysning till vice förbundsordförande. 
Nu senast sammankallande i valberedningen 2017-2019.  

Nadja Nilsson
Medlem i RFSU Uppsala.

Nadja har tidigare bland annat varit ordförande i RFSU Luleå och blev nyligen vald att ingå 
i RFSU Uppsalas styrelse. Med sitt lokala engagemang och kontaktnät kan hon bidra med 
flera viktiga perspektiv och kontakter. 

Suppleanter

Emil Rissve
Medlem i RFSU Malmö.

Emil arbetar med lokal verksamhet på Djurens rätt. Emil har ett sexualpolitisk engagemang 
med bakgrund i både RFSU, inklusive som ledamot i förbundsstyrelsen, och RFSL, men har 
även partipolitiska erfarenheter. 

Övriga två suppleantplatser är vakanta
Kandidaturer till dessa platser kan meddelas kongressens presidium fram till dess att kon-
gresstorget stänger på lördag vid lunch.




