Valberedningens förslag på val av styrelse
Sofia Fjällström och Lena Engman valdes på årsmötet 2019 att sitta som ledamöter i styrelsen på 2 år
och kommer därmed att sitta kvar under kommande mandatperiod. Därutöver föreslår valberedningen
att följande val görs under årsmötet 2020. (Inget förslag på kassör finns.)

Nellie S.
Ordförande, föreslås väljas på 2 år
Jag heter Nellie, är 38 år och bor med min fru i Vittangi. Sedan januari 2019 jobbar jag som
konstnärlig resurs på Tornedalsteatern i Kiruna där jag bl.a undervisar, skriver manus och står på scen.
Jag har varit aktiv i SFQ, Stockholm Pride och RFSL på olika sätt i ca 20 år. 2013 var jag med och
startade RFSL Kalmar län där jag satt som ordförande. Viktiga frågor för mig i mitt
föreningsengagemang är tillgänglighet, skolinformation och medlemsaktiviteter.

Joakim I.M.
Ledamot, föreslås väljas på 2 år
Mitt namn är Joakim Isaksson Markström och är 26 år gammal. Jag har varit engagerad i RFSL Luleå
och norra Norrbotten läns i ett år och då suttit som ordförande för föreningen. Det har varit ett helt
fantastiskt år där jag lärt mig massor och är så otroligt stolt över vad denna förening gör för oss alla
inom HBTQIA communityt. Jag väljer att ta ett kliv tillbaka inför detta år och ställer ej upp för omval till
ordförande. Detta eftersom att jag känner att det bästa för föreningen är att ha någon som kan ge
100% som ordförande vilket min kropp och knopp inte orkar i dagsläget. Men jag vill inte lämna
föreningen. Jag har tackat ja till en nominering som ordinarie ledamot. Detta eftersom jag brinner för
denna föreningen och vill vara med att driva oss framåt. Min hjärtefråga inom föreningen är Luleå
Pride, jag vill vara med och jobba för att vi fortsatt ska ha en stor och stark Pridefestival i Luleå. Om
jag blir invald i styrelsen kommer jag bidra med den kunskap jag har sedan tidigare föreningsliv och
från mitt yrkesliv som facklig men också från det år jag nu varit med i styrelsen, jag kommer bidra med
glädje och jobba för en stark gemenskap då jag tror att det är viktigt för vår förening.

Maja A.
Ledamot, föreslås väljas på 1 år
Hemvändare som ursprungligen kommer från Boden. Jobbar som producent för scenkonst och brinner
för mångfaldsfrågor och att skapa mötesplatser för alla. Har tidigare jobbat med Stolt Scenkonst som
är ett nätverk som verkar för att fira, främja och fördjupa scenkonst med HBTQ+perspektiv och har
varit med och dragit igång mötesplatsen Lesbisk makt Norrbotten.
Tycker det är viktigt att skapa trygga mötesplatser och aktiviteter för alla, där en kan mötas och utbyta
erfarenheter som kanske inte annars får plats. Älskar att dra igång nya projekt och aktiviteter utifrån
kreativa idéer tillsammans!

Tommi K.
Ersättare, föreslås väljas på 1 år
Jag är en kille på 43 år och jag vill fortsätta resan som styrelsen påbörjade förra året. Vi har gjort resa
som gör vårt område bättre. Vi har fler saker att uträtta under kommande året som jag är gärna med
på. Jag känner glöd för att lära mig hur vi får ett samhälle utan normer. Till sist en dröm jag har, om ett
drömsamhälle därkan man älska den man vill och vågar vara den man vill vara

Mobin S.
Ersättare, föreslås väljas på 1 år
Mobin heter jag och kommer från Iran. Jag är 28 år gammal. Jag är aktiv i RFSLs Newcomers nätverk
i Norrbotten. Jag har varit nästan 13 månader i Sverige och bor i Sävast.
Jag tycker att det är positivt och nyttigt när newcomersgruppen har en person som kan delta i
styrelsen. De behöver en trygg mötesplats och RFSL måste försöka att skapa en sådan. Jag vill vara i
styrelsen för att jag kan spegla vad newcomers vill och vad de tänker på deras aktiviteter. De kan
hjälpa styrelsen att stärka newcomers gruppen.

Revisor
Föreningen använder sig av auktoriserad revisor och avser göra det även 2020: Rolf Anttila, Grant
Thornton

