Nomineringar till verksamhetsåret 2020–2021
Kära UFS-medlemmar,
Härmed delger valberedningen sitt val av nomineringar till Utrikespolitiska Förbundet
Sveriges verksamhetsår 2020–2021 som kommer att behandlas under valårsmötet den
16–17 maj. Från valberedningens sida är vi mycket imponerade av det stora engagemang
som finns inom organisationen och vi är enormt tacksamma för alla nomineringar och
ansökningar. Under våren fick valberedningen in många kvalificerade ansökningar som
kännetecknas av ett genuint engagemang för förbundets utveckling samt unika
erfarenheter från flera av förbundets medlemsföreningar. Med många kvalificerade
ansökningar har vi inom valberedningen haft en svår uppgift, men efter ett gediget
valberedningsarbete anser vi att vi härmed kan nominera en grupp av kandidater med
värdefulla kunskaper och erfarenheter, och som vi tror kommer komplettera varandra
samt arbeta bra tillsammans. Däremot vill vi framhäva att valberedningen endast
nominerar kandidater och att det är förbundets elva medlemsföreningar som under
valårsmötet kommer ta det slutgiltiga beslutet.
Under verksamhetsåret 2019–2020 har UFS valberedning bestått av fem ledamöter:
Amanda Hedman, Hanna Waerland-Fager, Freja Rahm, Magnus Hellman och Zigne
Edström, som alla har varit aktiva samt deltagit på samtliga möten som valberedningen
har haft under året. Under valberedningens första möte i september 2019 beslutade
valberedningen att Amanda Hedman är sammankallande i valberedningen. Därav har
Amanda haft den främsta kontakten gentemot alla kandidater via mejl samt mot
förbundets presidium. Från start bestämde valberedningen tillsammans att man önskade
arbeta med god framförhållning samt utifrån en strukturerad valberedningsprocess.
Därför har valberedningen haft möten en gång i månaden från september 2019 fram till
april 2020. Utöver detta har valberedningen arbetat intensivt under mars och april
månad. Under denna period har valberedningen gått igenom alla ansökningar,
genomfört intervjuer, haft överläggningar samt kontaktat samtliga kandidater per
telefon om valberedningens nomineringsbeslut.
Det slutgiltiga beslutet om nomineringarna inför verksamhetsåret 2020–2021 bestämdes
under ett digitalt möte den 5 april efter veckor av förberedelser, intervjuer, diskussioner
och övervägningar för att intyga att de nominerade kandidaterna är de bäst lämpade för
UFS presidium, valberedning och lekmannarevisorer. Därefter har samtliga kandidater
informerats om valberedningens val, och de kandidater som inte har blivit nominerade
har alla fått möjligheten att stå med som motkandidat i detta dokument.
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Valberedningens förslag till nästa års presidium är en grupp av personer med
erfarenheter från både UFS förbundsstyrelse och medlemsföreningar, med ett stort
engagemang för förbundet och dess medlemsföreningar samt med värdefulla visioner
och idéer som kan ta UFS till nya höjder. Utöver detta har valberedningen även tagit
hänsyn till viktiga aspekter som könsfördelning och geografisk spridning i sitt beslut.

Förbundsordförande
Förbundsordförande har det yttersta ansvaret att leda presidiets och förbundsstyrelsens
arbete samt att se till att förbundets arbete sker i enlighet med dess styrdokument och
verksamhetsplan. Vidare ansvarar förbundsordförande för att se till att förbundet
arbetar för en långsiktig vision och för att utveckla förbundets samarbete med andra
organisationer. Förbundets ordförande kallar även till styrelsemöten och ansvarar för
dess beredning.
Johan Bergman är en driven och ansvarstagande person som genom sitt engagemang
inom UF Uppsala har utvecklat gedigna ledaregenskaper i rollen som ordförande för
föreningen under 2019–2020. I rollen som ordförande, samt andra förtroendevalda
posten inom UF Uppsala, har Johan stor kunskap och erfarenheter om vilka utmaningar
som UFS medlemsföreningar kan stå inför, och hur man som ledare kan sätta tydliga
ramar, inspirera andra samt delegera arbete utifrån individers olika intressen och
förmågor. Vi tror att Johans glada och förtroendeingivande personlighet, kombinerat
med hans ledaregenskaper och visioner för UFS kommer medföra stabilitet och struktur,
samt möjliggöra ett aktivt arbete för att organisationen kan fortsätta att utvecklas. Den
nominerades vision för UFS är att förbundet ska ha en god ekonomi och en tydlig plan för
konkreta lösningar för UFS budget samt att aktivt arbeta med att öka tilliten mellan
förbundet och medlemsföreningarna, bland annat genom att föreningarna får
möjligheten att träffa varandra mer ofta.
Med en lugn och tydlig hand tror vi att Johan har rätt egenskaper att leda
förbundsstyrelsens arbete under nästkommande verksamhetsår. Hans brinnande
intresse för utrikesfrågor, erfarenheter från civilsamhället och hans engagemang för
politiska frågor, som att valkampanja under det amerikanska presidentvalet i USA 2016
och att arbeta som politisk sekreterare, är fördelaktigt som förbundsordförande för
organisationen. Dessutom tror vi att Johan kommer vara en person som kan lägga mycket
tid och engagemang i rollen som ordförande, och som även kan vara en god arbetsledare
för förbundets anställda ekonomi- och förbundsadministratör.
Nominerad: Johan Bergman
Motkandidat:
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Valberedningen yrkar
att valårsmötet väljer Johan Bergman till förbundsordförande för verksamhetsåret
2020-2021.

Vice förbundsordförande
Vice förbundsordförande ska stödja förbundsordföranden i ledning av presidiet och
förbundsstyrelsen samt assistera medlemsföreningar vid behov. Vidare ska vice
förbundsordförande vara kontaktperson i förbundsstyrelsen för förbundets
projektgrupper.
Christopher Anderssons erfarenheter, både som nuvarande förbundssekreterare i UFS
presidium, och hans erfarenheter som sekreterare och Head of IT i UPF Lund, gör att han
har goda kunskaper om UFS som helhet, samt värdefulla kunskaper om arbetet inom UFS
presidium. I sin nuvarande roll som förbundssekreterare har Christopher bland annat
arbetat med frågor som rör medlemsrekrytering och har under årets gång skapat goda
relationer med förbundets alla medlemsföreningar. Med en stor vilja att skapa goda
kontakter inom hela organisationen, samt vara en öppen och utåtriktad person som
skapar glädje och tillit, tror valberedningen att Christopher tillsammans med Johan
kommer vara ett utmärkt ordförandepar då deras erfarenheter och egenskaper
kompletterar varandra. Christopher kommer kunna bidra med en viktig kontinuitet av
kunskap och kompetens till nästa års presidium, samt bidra med många kreativa idéer
och visioner som för förbundet framåt. Utöver detta tror vi att Christophers långa
erfarenhet av ideellt arbete i olika föreningar och hans nätverk inom civilsamhället
kommer vara positivt för att även stärka förbundets samarbeten med förbundets
partnerorganisationer samt andra aktörer.
Nominerad: Christopher Andersson
Motkandidat: Elliot Syrén
Valberedningen yrkar
att valårsmötet väljer Christopher Andersson till vice förbundsordförande för
verksamhetsåret 2020–2021.

Förbundsekonom
Förbundsekonomen har det övergripande ansvaret för förbundets ekonomi och ska inom
rollen säkerställa transparenta budgetuppföljningar och en god ekonomiadministration
tillsammans med den anställda förbunds- och ekonomiadministratören.
Förbundsekonomen leder förbundets strategiska ekonomiarbete och ska arbeta för att
säkra förbundets ekonomiska stabilitet och utveckling. Dessutom bör
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förbundsekonomen vara drivande i arbetet med att hitta samt söka nya ekonomiska
medel för organisationen.
Rebecca Rieschel har en lång erfarenhet av föreningsarbete, bland annat som kassör i
Politicesstudenternas Riksorganisation. Idag är Rebecca UFS-representant för UF Uppsala
och deltar aktivt i förbundsstyrelsens arbete, framförallt i diskussioner gällande
budgetfrågor och förbundets långsiktiga inkomstkällor. Tidigare har Rebecca även varit
sekreterare i UF Uppsala och hon har även ett långt engagemang inom
ungdomsorganisationen Youth For Understanding. Valberedningen tror att Rebeccas
goda kunskap om ekonomi och budget, samt hennes tydliga visioner om vad UFS bör
arbeta med framöver, gör Rebecca till en bra person i rollen som förbundsekonom.
Utöver detta tror vi att Rebeccas positiva inställning, samt hennes raka och tydliga
kommunikation, är fördelaktigt både i rollen som förbundsekonom men också som
medlem i presidiet.
Nominerad: Rebecca Rieschel
Motkandidat: Rafael Rodrigo Escalera
Valberedningen yrkar
att valårsmötet väljer Rebecca Rieschel till förbundsekonom för verksamhetsåret 2020–
2021.

Förbundskommunikatör
Förbundskommunikatören ansvarar för förbundets kommunikationsarbete, både internt
gentemot förbundets medlemsföreningar och extern gentemot allmänheten och
samarbetsorganisationer. Vidare ansvarar kommunikatören för utseende, utformning
och funktionaliteten hos förbundets hemsida samt arbetar med att samordna och
utveckla förbundets kommunikationsplattform, kommunikationsplan och mediestrategi.
Melinda Nilsson innehar för närvarande rollen som förbundskommunikatör i UFS
presidium, och har sedan tidigare arbetat med kommunikation i form av Head of UF
Uppsalas web magazine under verksamhetsåret 2017–2018. Med specifik kunskap och
erfarenhet sen tidigare, inte bara inom UFS presidium utan även som kommunikatör, tror
valberedningen att Melinda kommer skapa den kommunikativa kontinuitet som UFS
länge har önskat. Dessutom känner Melinda väl till de utmaningar som finns för UFS
kommunikation, och har redan samlat den erfarenhet för att inför nästa verksamhetsår
kunna genomföra de lösningar som krävs för att stärka UFS externa kommunikation. Vi
tror att Melindas starka engagemang för organisationen och hennes driv, i kombination
med att vara en god skribent och duktig på att ta fram grafiskt material, är vitalt för rollen
som förbundskommunikatör. Utöver detta tror valberedningen att Melinda kommer vara
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en trygg, pålitlig och hjälpsam röst för de övriga presidiemedlemmarna, men också för
alla ledamöter i nästa års förbundsstyrelse.
Nominerad: Melinda Nilsson
Motkandidat: Ken Mogekwu
Valberedningen yrkar
att valårsmötet väljer Melinda Nilsson till förbundskommunikatör för verksamhetsåret
2020–2021.

Förbundssekreterare
Förbundssekreteraren ansvarar för att protokollföra förbundsstyrelsens möten, samt få
dessa protokoll justerade, påskrivna och arkiverade. Förbundssekreteraren ansvarar
även för att de justerade protokollen och övriga styrdokument görs tillgängliga för
förbundets medlemmar samt att dessa handlingar är arkiverade, sorterade, överskådliga
och lättåtkomliga. Utöver detta protokollför sekreteraren även förbundets
presidiemöten samt har ett huvudansvar för att säkerställa styrdokumentens aktualitet
och transparens, samt att uppdatera och översätta förbundets styrdokument och policys
vid behov.
Diego Annys har ett långt engagemang inom organisationen och har många värdefulla
kunskaper och erfarenheter från hans olika roller inom UF Malmö. Diego har varit
ordförande, vice ordförande samt kommunikatör för UF Malmö och idag arbetar han
heltid som studentombud på Malmö universitet. Med ett brinnande engagemang för UFS
och dess medlemsföreningar, samt kloka tankar och idéer om hur UFS bör arbeta framåt
för att ta vara på UFS mångfald och engagemang, tror valberedningen att Diego kommer
att vara en positiv kraft inom UFS presidium. Diego är en lugn och stabil person som
lyssnar in andras tankar och perspektiv, något som vi tror är positiva egenskaper som
passar bra in i presidiets löpande arbete. Dessutom är Diego en pålitlig person som
arbetar passionerat och engagerat för långsiktig organisationsutveckling.
Valberedningen är övertygade att Diego, med en hög arbetsförmåga, sitt driv och sin
struktur, kommer att kunna säkerställa förbundets transparens, protokoll- och
styrdokumentshantering samt vara med och utveckla UFS i sin helhet.
Nominerad: Diego Annys
Motkandidat: Valberedningen yrkar
att valårsmötet väljer Diego Annys till förbundssekreterare för verksamhetsåret 20202021.
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Valberedning
Valberedningen ansvarar för att inför valårsmötet presentera ett genomarbetat förslag
för nästkommande verksamhetsårets förtroendeposter. Valberedningen ska tillvarata
medlemmarnas intressen och verka för att förbundet utvecklas i samspel med
medlemmarna. Valberedningen ska också säkerställa att arbetet sker på ett opartiskt och
transparent sätt, och ha i åtanke mångfald, jämn könsfördelning och geografisk
spridning.
Miriam Steinwall sitter på tidigare erfarenheter inom UFS medlemsföreningar. Hon har
således en god förståelse för föreningsverksamhet, och har i sin roll som sekreterare i UF
Malmö arbetat med stadgar och styrdokument. Som tidigare medlem i valberedningen i
UPF Lund har hon också erhållit goda kunskaper om nomineringsprocessen såväl som
intervjuteknik. Miriam är en strukturerad och tillförlitlig person, samtidigt som hon är
positiv och tillmötesgående. Framförallt visar Miriam på en medvetenhet kring vikten av
en demokratisk och öppen process, och valberedningen känner sig trygg med att Miriam
kommer att arbeta för att säkerställa transparens och öppenhet inför en kommande
nomineringsprocess. Dessutom tror valberedningen att Miriams starka engagemang,
tidigare erfarenheter av valberedningsarbete såväl som god förståelse för UFS
medlemsföreningar och deras verksamhet gör att hon skulle passa utmärkt i rollen som
sammankallande i valberedning.
Nominerad: Miriam Steinwall
Motkandidat: Valberedningen yrkar
att valårsmötet väljer Miriam Steinwall till sammankallande medlem i valberedningen
för verksamhetsåret 2020–2021.
att valårsmötet vakantsätter 2–6 uppdrag till valberedningen för verksamhetsåret
2020–2021.

Lekmannarevisor
Revisorernas uppgift är att granska förbundsstyrelsens handlande under
verksamhetsåret, den ekonomiska berättelsen, samt kontrollera att stadga och
styrdokument har efterföljts. Revisorernas arbete ska ske löpande, och de ska finnas
tillgängliga för frågor. Deras bedömning ska avslutningsvis avläggas i en
revisionsberättelse inför årsstämman. Det är viktigt att revisorerna förhåller sig neutralt
till individer i förbundsstyrelsen, och kan framföra sina bedömningar på saklig grund.
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Jonatan Klefbom har tidigare erfarenheter från förtroendeposter i UPF Lund, såväl som
flertalet andra föreningsverksamheter. Han har även varit delaktig i UFS forumhelger och
Almedalsveckan, och har en tydlig passion för förbundet och dess medlemsföreningar. I
rollen som vice ordförande i UPF Lund utvecklade Jonatan ett intresse för organisatoriska
formaliteter, inklusive aktivt arbete med stadgar och policy. Dessutom studerar Jonatan
juridikprogrammet, och besitter således en god förståelse för tolkning och applicering av
styrdokument. Jonatan framstår som en tillförlitlig person med förmågan att hålla sig
saklig och neutral i sitt arbete. Han visar även på viljan att lägga ner den tid som kommer
att krävas för ett grundligt genomförande av rollens åtaganden.
Nominerad: Jonatan Klefbom
Motkandidat: Valberedningen yrkar
att valårsmötet väljer Jonatan Klefbom till lekmannarevisor för verksamhetsåret 2020–
2021.

att valårsmötet vakantsätter positionen som lekmannarevisorssuppleant för
verksamhetsåret 2020–2021.
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