Valberedningens förslag på fyllnadsval
till FIAN Sveriges extrainsatta årsmöte 7 november 2020
Bakgrund
Valberedningens arbete inför detta extrainsatta årsmöte har präglats av att ovanligt
många kandidater med god erfarenhet och motivation har kandiderat till de vakanta
rollerna. Idag är antalet ledamöter i styrelsen inklusive suppleanter enligt stadgarna
fastställda till mellan nio och elva. Samtidigt föreslår styrelsen en stadgeändring för att
fastställa antalet ledamöter inklusive suppleanter till minst fem, utan maxantal.
Skulle årsmötet välja in alla som hittills kandiderat så landar antalet på fjorton
personer.
Valberedningen presenterar här ett förslag på en styrelse inom stadgarnas ram på upp
till elva personer. Urvalet har inte varit enkelt. Vi anser att alla som kandiderat skulle
vara mycket goda tillskott till FIAN:s arbete och vi hoppas att de kan och vill stödja
föreningen konkret antingen det är som styrelseledamot just idag, eller i andra roller.
Vi föreslår att den avgående ordföranden Louise Arbin adjungeras in under överlappet
med nya styrelsen. Hon ingår därför inte i vårt förslag. (Styrelsen har möjlighet att
adjungera in ledamöter som då är med på möten men utan rösträtt.)
Enligt stadgarna väljer årsmötet ordförande, sekreterare och kassör, samt kan ange
suppleanter. Gällande suppleanter har vi lyft befintliga suppleanter till ledamotsposition och föreslår de nya ledamöterna som suppleanter. Vi har därför inte föreslagit
övriga roller (såsom poster i utskott) utan låter styrelsen konstituera sig själv.

Valberedningen föreslår att årsmötet:
- genomför fyllnadsval till FIAN Sveriges styrelse enligt följande förslag
Förslag till fyllnadsval av ordförande: Charlotte Lind
Förslag till fyllnadsval av kassör: Rossmery Felix

Förslag till fyllnadsval ledamöter (som suppleanter):
Caroline Waara
Mehjar Azzouz

Fastställande av sittande ledamöter:
Adriana Tovar
Rebecka Bodemar (sekreterare)
Catarina Antikainen
Johanna Lidman
Cecilia Davegård
Simin Sahbaei
Dorsa Molai

Presentation av nya ledamöter:
Charlotte Lind
Charlotte arbetar som verksamhetsutvecklare
på Operation 1325 och är väl införstådd i vilka
utmaningar och möjligheter som finns inom
en ideell organisation. Charlotte har en
kandidatexamen i statsvetenskap från
Stockholms universitet och läste också
internationella relationer på kandidatnivå vid
Göteborgs universitet. För att lära sig hur en
konflikt påverkar ett samhälle och för att lära
sig konkreta verktyg för att skapa fred studerade hon internationell konflikthantering
och medling vid Tel Avivs universitet och har nu sin masterexamen i detta.
Charlotte har ett starkt intresse för organisationsutveckling och strategiskt ledarskap
och vill säkerställa att föreningen ökar medlemsantal och engagemang samt arbetar
samlat mot det övergripande målet. Hon är också vass på att inte bara söka utan
dessutom få finansiering och vill både öka och bredda FIAN:s ekonomiska bas.
”Jag kommer att bidra med ett strategiskt ledarskap som erbjuder arbetsmetoder och
modeller som möjliggör stabil ekonomi, organisatorisk utveckling och som förvaltar
människors engagemang.” Bor i Stockholm.

Rossmery Felix
Rossmery har läst Kulturgeografi med sociologi och en master inom miljövetenskap,
kompletterat med flera andra kurser på master nivå inom globalisering, genus och
sociologisk samhällsanalys. Hennes stora intresse för livsmedelsfrågor och mänskliga
rättigheter har fört henne bland annat till en praktik på projektet Matlust i Södertälje.
Rossmery har god kännedom om spansktalande länder, framför allt från sin personliga
bakgrund i Peru men även från andra länder genom resor och släkt. Med sig till
uppdraget som kassör tar hon kunskaper i ekonomi samt gott om tid att lägga på
uppdraget. Bor i Stockholm.
”Jag vet att livsmedelssystem och mänskliga rättigheter är komplexa frågor och jag
hoppas kunna bidra till FIAN:s organisation med några av kunskaperna jag har.”

Caroline Waara
Caroline är jurist och arbetar på Östersunds tingsrätt/Mark- och miljödomstolen. Hon
har särskilt intresse för mänskliga rättigheter, urfolks rättigheter, kvinnors rättigheter,
tillgång till mark och naturresurser samt mänskliga rättigheter i samband med
företagande och miljörätt. Caroline har även erfarenhet av föreningsarbete, framförallt
inom Feministiska Juriststudenter Lund, som arbetar bland annat med kvinnors
rättigheter och antirasism.
”Jag hoppas kunna bidra dels med min erfarenhet av arbete inom områden som rör
FIAN:s verksamhet, dels mitt driv att lära mig mer!”

Mehjar Azzouz
Mehjar studerar läkarprogrammet på Göteborgs universitet samt ett mastersprogram i
global hälsa. Han har en bakgrund som aktivist i FIAN:s moderorganisation Amnesty
International och sitter idag i deras Sverigestyrelse vilket givit honom kunskap om
internationellt påverkansarbete, styrelseformalia, MR-erfarenhet, nya perspektiv på
strategisk nivå, och erfarenhet av att styra en medlemsbaserad organisation. Mehjar är
främst intresserad av att förbättra den interna styrningen och det externa
påverkansarbetet.
”Jag tar med mig ett strategiskt tänk och försöker alltid att se helhetsbilden. Såklart
kommer jag utöver detta även ta med ett glatt humör!”

