Valberedningens förslag till FIAN Sverige
styrelse 2018
Inledande text från valberedningen
Valberedningen har sett att nuvarande styrelse har gjort ett strålande arbete med stort
engagemang det året som har gått. De har också haft många utmaningar i tider som tidvis
varit skakiga. Hösten 2017 avgick dåvarande ordföranden av personliga skäl, och då gick
den sittande styrelsen in med kraft och beslutsamhet för att fortsätta uppdraget på bästa
sätt. Vilket de lyckades mycket bra med.
Organisationen har stort behov av struktur och fokus. Valberedningen ser att styrelsen bör
ägna 2018 att hitta bra strukturer och rutiner, bli en sammansvetsad grupp och fokusera på
ett begränsat antal utåtriktade aktiviteter under tiden organisationen hittar en stabil grund att
stå på. Valberedningen är övertygad om att detta går om styrelsen prioriterar och fördelar
och fokuserar sina resurser klokt. Ta hand om varandras engagemang och gör hellre lite
bra, än mycket som blir övermäktigt!
Varma hälsningar från 2017 års valberedning Ida, Jenny och Arantza.

Nominerade till FIAN Sveriges styrelse 2018
Ordförande: Viktoria Olausson
Ordinarie ledamöter:
Sanna Blomgren
Sofie Fyrk
Tamara Fenjan
Hanna Nelson
Catarina Antikainen
Suppleanter:
Adriana Tovar

1.

Ordförande: Viktoria Olausson

Viktoria Olausson har suttit i styrelsen i två år och har under senare delen av
verksamhetsåret 2017 varit tillförordnad ordförande för FIAN Sverige. Det är ett uppdrag hon
har klarat med bravur under tider som krävt både struktur och engagemang.
Viktoria har ett flerårigt engagemang i styrelsen och har god kunskap om organisationens
verksamhet. Hon har erfarenhet av arbete och engagemang inom internationellt
utvecklingssamarbete och civilsamhället, bland annat genom Jordens Vänner, Emmaus och
Afrikagrupperna. För närvarande jobbar Viktoria som internkommunikatör på Karolinska
institutet.
Valberedningen föreslår att Viktoria blir återvald som ordförande i FIAN Sverige styrelse
2018.

2. Ordinarie ledamot: Sanna Blomgren
Just nu vikarierar Sanna som kampanjledare på Amnesty International i Stockholm vilket
dagligen ger henne god inblick i mänskliga rättigheter och påverkansarbete. Hon har tidigare
erfarenhet av styrelsearbete då hon varit ledamot i studentstyrelsen hos
Akademikerförbundet SSR. Där bedrev styrelsen opinionsbildning inom utbildningspolitiska
och fackliga frågor. Innan Sannas uppdrag som ledamot arbetade hon också som
studentinformatör för förbundet, med ansvar att sprida information om facket samt värva nya
medlemmar.
Våren 2017 gjorde Sanna praktik på landsbygden i Tamil Nadu, Indien vilket väckte hennes
intresse för frågor kopplat till markrättigheter, mat och försörjning för småbrukare. Under
praktiken genomförde Sanna bland annat en intervjustudie med kvinnliga bönder i syfte att
lyfta deras perspektiv i utvecklingsprojektet hon praktiserade inom. Studien gav Sanna en

god inblick i kvinnors särskilda situation när det handlar om försörjning, näringsrik mat och
rätten till mark.
Sanna tycker om att projektleda och samordna evenemang där jag agerar spindeln i nätet
och drar ihop trådarna. Hon ser att hon kan bidra till arbetet med informationsspridning
genom att anordna seminarier, paneldebatter och annat. Trivs gör Sanna när hon får vara
kreativ och delta i framtagandet av snygga kampanjer. Hon har ett gott öga för språk och
skriver gärna debattartiklar och annat för att skapa opinion. Tycker också det är kul att
nätverka och hitta möjligheter till samarbete med andra organisationer. Därför vill Sanna
gärna fokusera på att skapa aktiviteter och/eller kampanja samt skriva.
Valberedningen föreslår att Sanna Blomgren blir vald till ordinarie styrelseledamot i FIAN
Sverige styrelse 2018. Valberedningen föreslår även att årsmötet väljer Sanna till
sekreterare.

3.

Ordinarie ledamot: Sophie Fyrk

Sophie Fyrk har suttit i styrelsen under 2017. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med
utvecklingssamarbete, i fält och Sveige, bland annat för Sida. Hon har erfarenhet av att
arbeta med marknadsfrågor, civila samhället och humanitära frågor och har arbetat både på
myndighet och i civilsamhällesorganisation. Sofie arbetar rättighetsbaserat och med
fokus på kvinnors ekonomiska och politiska egenmakt.
I styrelsen vill Sofie bidra med strategiskt tänkande, projektplanering och uppföljning av
projekt och ser under det kommande året fram emot intressanta evenemang och möjligheter
att bidra till att rätten till mat sätts i fokus.
Valberedningen föreslår att Sofie Fyrk blir vald till ordinarie ledamot i FIAN Sverige styrelse
2018.

4.

Ordinarie ledamot: Tamara Fenjan

Tamara Fenjan har lång erfarenhet av utvecklingssamarbete i Sverige och utomlands. Hon
talar arabiska och spanska och är utbildad inom kommunikation. Tamara beskrivs av andra
som engagerad, rolig och driven.
Tamaras utbildning inom kommunikation och stora erfarenhet av fältarbete, gör att hon kan
bidra stort till organisationens påverkansarbete och kommunikation, och även med sina
språkkunskaper där de behövs. Hon ser gärna det finns möjligheter att driva och utveckla
verksamheten tillsammans med de övriga i styrelsen; att styrelsen har roligt tillsammans i sitt
arbete och att det blir ett givande år.
Valberedningen föreslår att Tamara Fenjan blir vald till ordinarie ledamot i FIAN Sverige
styrelse 2018.

5.

Ordinarie ledamot: Hanna Nelson (f.d Hansson)

Hanna Nelson har arbetat med hållbar utveckling, bistånd och mänskliga rättigheter i olika
roller de senaste fem åren. Hon har arbetat både inom civila samhället i Sverige och
internationellt.
2013-2017 arbetade Hanna som policy- och påverkanssamordnare för Concord Sverige.
Under sin tid på Concord fick Hanna erfarenhet av att leda och samordna medlemmar och
planera och genomföra olika policyutvecklings- och påverkansinsatser såsom framtagande
av gemensamma rapporter, arrangera seminarier och genomföra dialogmöten med
beslutsfattare. Hanna byggde även upp organisationens påverkansarbete gentemot
FN-systemet. I sin roll som samordnare ansvarade Hanna särskilt för Agenda 2030, bistånd
och utvecklingsfinansiering och under en tid även jämställdhet. Hannas tid hos Concord
Sverige har även gett henne en god kännedom om svenskt och europeiskt bistånd och ett
stort nätverk bestående av både beslutsfattare och biståndsorganisationer.
Under 2015 bodde Hanna i Johannesburg och arbetade för Civicus, en global allians som
samlar över 2000 organisationer från hela världen. Under sin tid på Civicus byggde Hanna
upp en global kampanj för civilsamhällesorganisationer från hela världen. Syftet med
kampanjen var att stärka och stötta varandra i genomförande och uppföljning av Agenda
2030. Detta har gett Hanna erfarenheter av att bygga upp en medlemsorganisation, ta fram
strategier och arbetsmetoder och bygga upp kommunikationsverktyg såsom hemsida och
grafisk profil.
I nuläget arbetar Hanna som utredare på Regeringskansliet på Agenda 2030-delegationens
sekretariat. Detta har gett henne en möjlighet att lära sig mer om olika aktörers prioriteringar
och utmaningar gällande hållbar utveckling och ökat hennes förståelse för hur regeringen
beslutar om prioriteringar och strategier.
Utöver sina arbetslivserfarenheter har Hanna ett stort engagemang för mänskliga rättigheter
både nationellt och internationellt. På fritiden studerar hon spanska, är kontaktperson åt en
ensamkommande ungdom och är engagerad i Amnesty.
Hanna vill gärna vara med och vidareutveckla FIAN Sveriges påverkansarbete och sätta
frågan om rätten till mat högre på den politiska agendan i Sverige och internationellt. Hon är
ödmjuk inför nuvarande ledamöters och medlemmarnas prioriteringar och hugger gärna in
där det behövs mest. Jag är beredd att lägga den tid som krävs för att vi tillsammans ska nå
FIAN Sveriges mål. Hon är medveten om att FIANs arbete kräver ett stort engagemang som
ibland kommer att vara tid- och energikrävande, men samtidigt givande. Hon hoppas på ett
nära och gott samarbete med medlemmar och kansli.
Valberedningen föreslår att Hanna Nelson blir vald till ordinarie ledamot i FIAN Sverige
styrelse 2018.

6. Catarina Antikainen

Catarina Antikainen har arbetat på FIAN Sveriges kontor i sammanlagt ett år, först som
praktikant, sedan som fallansvarig/samordnare. Catarina har även tidigare erfarenhet av
styrelsearbete i Fältbiologernas riksstyrelse (ordinarie ledamot två år).
Catarina är intresserad av att ta del av långtidsstrategin när den är klar och utifrån den se
var hon kan göra mest nytta. En fråga Catarina brinner för är hur en kan öka engagemanget
för FIANs arbete, exempelvis hur FIAN kan skapa fler möjligheter för gräsrotsaktivism i
Sverige, nätverka och folkbilda. Hon är också intresserad av att diskutera fler/nya
möjligheter till fundraising.
Catarina ser även fram emot att att visionera och utforska idéer och hon hoppas att den nya
styrelsen vill lägga lite tid på att bli en sammansvetsad grupp.
Catarina kommer eventuellt flytta utomlands under 2018 och kommer då ha svårt att delta
på styrelsemötena.
Valberedningen föreslår att Catarina blir vald till ordinarie ledamot i FIAN Sverige styrelse
2018.

7.

Suppleant: Adriana Tovar

Adriana har suttit i styrelsen i två år. Hon arbetar på den ideella miljöorganisationen
Framtidsjorden som har verksamhet i Asien och Sydamerika, och har tidigare bott flera år i
Ecuador där hon har samarbetat med bonde- och ursprungsfolksorganisationer.
Adriana har även erfarenhet av engagemang i bland annat föreningen Kawsays vänner som
stöder ett projekt om ekologisk odling och ursprungsfolks rättigheter i Ecuador och Bolivia
samt i en feministisk antirasistisk organisation i Stockholm. Hon har varit styrelseledamot i
Framtidsjorden under flera år, främst som kontaktperson för Sydamerika samt med arbete
inom insamling och föreningsaktiviteter. Hon vill bidra till FIANs styrelsearbete med kunskap
och erfarenhet om Latinamerika samt om miljö och sociala frågor.
Adriana tycker att FIANs verksamhet med mänskliga rättigheter och rätten till mat är väldigt
spännande. Hon har suttit i FIAN Sveriges styrelse tidigare år och ser fram emot att fortsätta
i styrelsen för att kunna arbeta med FIANs internationella samarbete och med att stärka
föreningen i Sverige.
Valberedningen föreslår att Adriana Tovar blir vald till suppleant i FIAN Sverige styrelse
2018.

Internrevisorer
Valberedningen föreslår Martin Hedberg som ordinarie revisor och Maria Starck som
revisorssuppleant.

Förslag framlagt på FIAN Sveriges årsmöte 2018 av FIAN Sveriges Valberedning 2017:
Ida Niskanen, Jenny Sonesson, Arantza Nino

