
Valberedningens förslag 2021 

Introduktion 
Arbetet med att samla in nomineringar och intresseanmälningar har försvårats avsevärt av 
den pågående pandemin. Intresseanmälningar samlades in via Google-formulär och en 
annonseringskampanj har genomförts på sociala medier med hjälp av föreningens anställda.  

Styrelsens medlemmar har deltagit i arbetet då de nominerat nya kandidater som dessvärre 
samtliga tackat nej eller uteblivit med svar vid upprepade kontaktförsök. 

Behandlingen av nomineringar och intresseanmälningar har utförts av Oskar Nordström 
(sammankallande). Förslaget har granskats av valberedningen i sin helhet inför 
överlämnandet till styrelsen och senare föreningens medlemmar. Oskar har även närvarat 
vid ett styrelsemöte för att se hur ledamöter interagerar. Utöver detta förslag har en 
namnlista med intresserade aktivister och volontärer sammanställts. 

Antal ledamöter samt benämnda poster 
Föreningens stadgar säger att (§7:1): 

Styrelsen ska bestå av ett udda antal ledamöter, minst tre (3) och max 13, inklusive 
ordförande, kassör och eventuella andra benämnda poster. Till styrelsen kan även väljas 
ersättare för ledamöter. 

Ordförande finns representerad och är ej avgående. Kassör finns ej representerad i 
förslaget. På grund av få nya kandidater och två avgående ledamöter lämnas förslag om en 
liten och effektiv styrelse på 3 personer och 1 ersättare. 

Valberedningen har premierat kandidat till posten ersättare ur ett mångfaldsperspektiv. 
Arbetet avseende mångfald har inte varit praktiskt möjligt att genomföra i någon större 
utsträckning på grund av det begränsade urvalet. 

Mandatperioder samt avgångar 
Sofia Fjällström och Lena Engman valdes på årsmötet 2019 till ledamöter i styrelsen med 
mandatperiod 2 år som löper ut i och med årsmötet 2021. Sofia har valt att avgå och vi 
tackar henne för hennes långa och uthålliga engagemang i föreningen! 

Joakim Isaksson Markström valdes till ordförande på årsmötet 2020 med en mandatperiod 
på 2 år. Joakim ingår därför i den nya styrelsen per beslut om mandat vid årsmötet 2020. 

Maja Alasalmi och Nellie Skogsberg valdes till ledamöter på årsmötet 2020 liksom Tommi 
Kronqvist och Mobin Sabokbar valdes till ersättare, vardera med mandatperiod på 1 år, som 
löper ut i och med årsmötet 2021. Nellie valde att lämna sin post vakant 2020 och avgår i 
och med årsmötet 2021. Vi tackar även Tommi för hans engagemang som ersättare. 

Styrelsen har informerat valberedningen om att det är fördelaktigt att föreslå mandatperioder 
om 2 år där det är möjligt. Valberedningen har följt förslaget vid nominering av ordinarie 
ledamot. Ersättare föreslås med 1 års mandatperiod för att underlätta inslussning av nytt 
engagemang. 
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Valberedningens förslag till val för verksamhetsåret 2021 

Lena Engman 
Föreslås som ledamot med en mandatperiod på 2 år 

Lena har snart slutfört sitt 8:e år i styrelsen för RFSL Luleå och norra Norrbottens län. Det 
gör henne till den i styrelsen som varit med längst och en värdefull tillgång för föreningen! 

Hon tycker verkligen om de projekt som leder till arrangemang och träffar: Filmfestival och 
Luleå Pride. Men också de mindre, mer spontana fikaträffarna och mötesplatserna. Hon har 
erfarenheten av att ha varit med och planerat samt genomfört många av dessa. Vi föreslår 
att Lena åter får förtroendet att vara med och leda föreningen framåt. 

Maja Alasalmi 
Föreslås som ledamot med en mandatperiod på 2 år 

Maja tycker det är viktigt att skapa trygga mötesplatser och aktiviteter för alla - men hon går 
också igång på att skapa hållbara strukturer för föreningen. Hon trivs bra i sitt engagemang, 
tycker det är lagom mycket att göra och känner att hon börjar bli varm i kläderna. 

I utåtriktad verksamhet vill hon jobba mer mot unga och de som inte vanligtvis vågar eller 
kan ta plats. Inom föreningen vill hon säkra finansiering, söka fler bidrag och lyfta fram det 
samtalsstöd som föreningen erbjuder lokalt. 

Mobin Sabokbar 
Föreslås som ersättare med en mandatperiod på 1 år 

Mobin har varit aktiv i RFSL:s Newcomers nätverk i Norrbotten - tidigare som deltagare och 
nu som ledare. Mobin vill fortsätta sitt engagemang med att hjälpa styrelsen att stärka 
newcomersgruppen. Han vill också fortsätta utveckla norra Sveriges viktigaste mötesplats 
för HBTQI-personer: Luleå Pride. Han tycker att det är positivt och nyttigt när 
newcomersgruppen har en person som kan delta i styrelsen och det tycker vi med. 

Revisor 

Föreningen använder sig av auktoriserad revisor och avser göra det även 2021: 
Rolf Anttila, Grant Thornton. 

Beslut 
Valberedningen föreslår att årsmötet beslutar ... 

… att välja Lena Engman till ledamot med mandatperioden 2 år 

… att välja Maja Alasalmi till ledamot med mandatperioden 2 år 

… att välja Mobin Sabokbar till ersättare med mandatperioden 1 år 

Valberedningen 2020-2021 
Oskar Nordström (sammankallande) 
Jill Fjällström 
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