Valberedningens förslag på styrelse
till FIAN Sveriges årsmöte 23 april 2022
Bakgrund
Valberedningen presenterar här ett förslag på en styrelse inom stadgarnas ram: ”
Organisationen leds av, en på årsmötet vald, styrelse bestående av minst fem
ledamöter. Årsmötet väljer ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen utser inom
sig en vice ordförande och ett arbetsutskott.”
Vi har ändå föreslagit Rossmery som suppleant, detta beror på att hon specifikt
kandiderar till den posten.

Valberedningen föreslår att årsmötet:
- genomför fyllnadsval till FIAN Sveriges styrelse enligt följande förslag
Förslag till val av ordförande: Catarina Antikainen
Förslag till val av kassör: Ali Al-Basri
Förslag till val av sekreterare: Isabel Wilson
Förslag till val av ledamöter: Amela Hadsvik och Kicki Bobacka
Förslag till suppleant: Rossmery Felix
Förslag till internrevisor: Abigail Booth

Presentation av samtliga kandidater:
Catarina Antikainen
Jag heter Catarina Antikainen, är 29 år och bor just nu i Höör (/Stockholm). Mitt
föreningsengagemng började på gymnasiet inom Fältbiologerna och inom FIAN har jag
både praktiserat och vikarierat på kontoret samt suttit i styrelsen i fyra år. Jag tror på
att ha nära till gräsrötterna samtidigt som vi delar med oss av analyser och påverkar
makthavare och allmän opinion med mänskliga rättigheter som verktyg. Framförallt
skulle jag under det kommande året vilja fortsätta fokusera på

organisationsutvecklingen som påbörjats och hitta enkla, avgränsade, hållbara
strukturer för engagemang och överlämning inom föreningen. En till sak jag skulle vilja
fokusera mer på är att knyta fler jurister och sk. rättighetsodlare till föreningen.

Ali Al-Basri har en bakgrund som föreningsekonom och projektledare, särskilt
intresserad av att lyfta fram positiva resultat.
- Det är i grunden det som det handlar om i redovisningen av verksamheten i ideella
föreningar tänker jag. Jag sökte mig till FIAN för att frågorna om matsuveränitet och
FIAN:s arbete är spännande och högaktuellt. Jag hoppas att jag lär mig nya saker och
så klart bidra till att redovisningen och budgetfrågor blir något som är lätt att förstå
och följa och tycker att just projektredovisning är roligt. Särskilt spännande är FIAN
Sveriges utvecklingsprojekt med partners i Ecuador och Colombia där Forum Civ är
givare, och MR-dagarna som äger rum i december. Som kassör så blir man ofta insatt i
verksamheten för att kunna förstå redovisningen och det tycker jag är roligt.

Isabel Wilson 26 år. Linköping Har en master i samhällsvetenskap och globala
studier bakom mig med tidigare erfarenheter av civilsamhället och vill gärna fortsätta
engagera mig ideellt. Jag tycker rätten till mat i dagens globaliserade samhälle och
internationaliserade marknad är ett kritiskt arbete mot att garantera människors
säkerhet och möjlighet till självförsörjning som även kan bevara deras kulturella
identitet. Därför har jag även tidigare engagerat mig under början av pandemin som
volontär för svenska Voices4Change genom att skriva en intern rapport och intervjua
människorättsorganisationer i Kenya för att kartlägga möjligheten till att starta
gräsrotsföretag med urban vertikal odling. Jag vet att jag kan hjälpa FIANs styrelse för
att jag har goda akademiska kunskaper inom samhällets globala utmaningar, och jag
är en fena på att skriva både omvärldsbevakning och nyhetsartiklar tack vare mitt
tidigare engagemang för Utrikespolitisk Afton och Utblick Magazine. Mitt genuina
intresse för FIANs mål gör att jag vill lägga ned seriöst arbete i er styrelse. Jag läser
just nu juridik vid sidan av att jag ska påbörja nytt arbete vid Centrala
Studiestödsnämnden och jag kommer kanske läsa in projektplanering i höst.

Kicki Bobacka 70 år. Bor i Lund och driver företaget Kickis Trädgård sedan många
år. Fred och frihetlighet ligger högst på min privata agenda. Jag är van vid obetalda
styrelseuppdrag i ideella föreningar. Startade i Eslöv 1976 med ABC-bokcafe och
filmklubb och på den vägen är det. Före dess var "love, peace and understanding".

Resor, barn och åtta år i den bästa tiden i världshistorien för människan - tyvärr inte
för planeten. Jag har jobbat mycket med Östersjöprojekt för permakulturföreningen
2010-2017, såväl SI som EU-finansierade. Jag har kontakter i alla länder runt Östersjön
mer eller mindre aktivt fortfarande. Rätten till mat och rätten att kunna odla mat för
den som vill har jag jobbat för länge. Därför vore det fint att lära mer om FIAN. Jag har
haft kontakt med föreningen i något sammanhang men minns inte riktigt var. Troligen i
samband med ett syndikalistiskt u-landsprojekt. Jag var engagerad i Nepal på 90-talet.
Jag har utbildning i och har också arbetat en hel del med organisationsstrukturer och utveckling. Även administration och siffror har jag lätt för men det är inget jag främst
vill ägna mig åt i FIANs styrelse eftersom jag jobbat mycket med detta i Permakultur i
Sveriges styrelse de senaste 15 åren. Jag har varit ordförande i en kommunal nämnd
tre perioder 94-06, Räddnings- och beredskapsnämnden i Lund. Många andra uppdrag
och jobb också undet min tid i miljöpartiet.

Rossmery Felix, 36, bor i Stockholm och har suttit i styrelsen sedan 2020. Har en
bakgrund inom samhällsvetenskap och miljövetenskap. Har stor intresse inom
livssmedelssystem. Har skrivit vetenskapliga uppsatser som handlar om ekologisk
matproduktion under min studietid. Delvis för jag brinner för sådana frågor och är
intresserad av koppling mellan samhället, miljö och mat som är direkt kopplat till olika
sociala grupper mest om det är relaterad till kvinnor som grupp.

Internrevisor
Abigail Booth bor i Malmö med sin 10-åriga dotter Maya. Hon arbetar till vardags för
Kvinna till Kvinna och sitter i styrelsen för Svenska Amnestyfonden. Abi har arbetat för
mänskliga rättigheter i närmare 30 år, bl.a. på Fonden för Mänskliga Rättigheter och
Raoul Wallenberg Institutet. Hon började engagera sig i FIAN under studietiden och
har varit del av både den svenska och den internationella styrelsen.

