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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 

STYRELSE 

● Ordförande 

Joakim Isaksson Markström, Luleå  

Motivering: 

Är invald 2022 på två (2) år.  

 

● Kassör 

Maja Alasalmi, Boden, på ett (1) år  

Motivering: Maja Alasalmi är en projektledare och strateg men vana av att arbeta med 

ekonomihantering och budgetuppföljning. Maja har suttit som ledamot i styrelsen sedan 2019 

och har ett år tidigare även haft posten som kassör. Hon uttrycker själv att hon kan tänka sig 

att ta sig an rollen som kassör och vill i så fall sätta sig in i det ekonomiska arbetet mer än 

tidigare år. 

 

● Ledamot 

Lena Engman, Luleå  

Motivering: 

Är invald 2022 på två (2) år.  

 

● Ledamot 

Maya Bergström Wuolo, Luleå, på två (2) år. 

Motivering: Maya Bergström Wuolo är folkhälsostrateg vid Region Norrbotten sedan många 

år tillbaka och arbetar bl.a. med HBTQI+frågor inom sin yrkesroll. Valberedningen tror att 

Maya kan bidra med mycket genom sin arbetslivserfarenhet då folkhälsofrågor är en viktig del 

av RFSL:s arbete. Maya var ett namn som dök upp tidigt i valberedningens arbete och jag är 

mycket glad över att kunna presentera Maya för årsmötet! 

 

● Ledamot 

Nadja Nilsson, Luleå, på två (2) år. 

Motivering: Nadja Nilsson arbetar som producent på Dansinitiativet i Luleå och har en 

projektledarutbildning för kulturområdet. Nadja har även tidigare varit informatör på RFSU 

Göteborg och valberedningen tror att Nadja kan bidra med goda perspektiv till styrelsen från 

sin projektledarerfarenhet samt kunskap inom kulturfältet. Efter att ha träffat Nadja kände jag 

att Nadja skulle vara perfekt för styrelseuppdraget och tillföra mycket. 

 

● Ersättare 

Lotta Styven, Boden, på ett (1) år 

Motivering: Lotta Styvén arbetar inom skola och har lång erfarenhet av arbete med barn och 

unga. Hon är även ideellt driven och engagerad i flera sammanhang, bl.a. inom kultur och har 

ett brett kontaktnät i Bodens kommun. Lotta var initiativtagare till Bodens första pridefestival 

och bidrar med trygghet och lång erfarenhet till styrelsen. 

 

● Ersättare 

Samantha Jane Smith, Kiruna, på ett (1) år 

Motivering: Samantha Jane Smith är nominerad av Joakim Isaksson Markström. Samantha är 

även aktiv inom FPES (Full Personality Expression Sweden) som är en ideell förening och 

mötesplats för transpersoner vilka som RFSL skulle kunna samarbeta mer med. Att Samantha 

är bosatt i Kiruna ser jag som mycket positivt då RFSL Luleå och norra Norrbottens län inte är 

så väletablerade där och behöver bättre spridning av sin verksamhet i länet. Samantha vill 

vara delaktig i att bygga community genom ökad samverkan och inkludering. En viktig aspekt 

för Samantha är att involvera och hjälpa unga i rörelsen.  
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● Ersättare 

Gabriella Lihv, Haralds (Boden) på ett (1) år 

Motivering: Gabriella Lihv vill göra skillnad och öka förståelsen för HBTQI+ personer och 

deras livssituation bland befolkning i Sverige. Gabriellas brinner lite extra för transfrågor och 

då speciellt transvårdsfrågor. Hon vill helt enkelt göra skillnad. Som lastbilschaufför med hela 

Sverige som arbetsplats kan Gabriella sköta flertalet kontakter i sin lastbil. Hennes ledord är 

öka förståelse och minska rädsla och okunskap.  
  

REVISOR 

● Grant Thornton  

Motivering: 

Mötet föreslås att fortsätta anställa revisionsbyrån Grant Thornton. 

VALBEREDNING 

• Sammankallande valberedare 

Anna Alasalmi, Boden, på ett (1) år  

Motivering: 

Jag nominerar mig själv till valberedning för kommande år då jag finner uppdraget viktigt och 

hedervärt samt att jag har ett brett kontaktnät att utgå från.  
 

● Valberedare 

Vakant 

Motivering: 
  

Valberedningen yrkar: 

● att årsmötet väljer föreslagna kandidater till respektive förtroendeuppdrag. 


