
Valberedningens nomineringar till 
förbundsstyrelse och revisorer för
beslut på Verdandikongressen den 
24–26 september 2021, gällande 
mandatperioden 2021–2024

Valberedningen som arbetat med att nominera kandidater till för-
bundskongressen den 24–26 september 2021 har bestått av:

Helena Frisk (sammankallande)
Håkan Andersson
Gabriella Seward
Bengt Carlsson
Anders Taavo

Referensperson var den tidigare valberedningens sammankallande 
Ann-Mari Wulfstrand-Byhlin.

Med anledning av den dåvarande och fortfarande pågående pande-
min, så komplicerades valbredningens arbete i allra högsta grad. 
Valberedningen hade förberett valen först inför ordinarie kongress 
i maj 2020 som sköts till hösten 2020 då en digital kongress genom-
fördes. Men inga val av förtroendevalda förrättades på den digitala 
kongressen utan mandatperioden förlängdes till nästkommande 
kongress som alltså sker den 24–26 september 2021.

Med anledning av detta så öppnade också valberedningen för nya 
nomineringar till förbundsstyrelsen och revisorer. Nomineringstiden 
förlängdes till den 27 december 2020. Oaktat detta arbetade natur-
ligtvis valberedningen vidare under hösten 2020 med de nomine-
ringar som kommit in. Valberedningen har intervjuat ledamöter och 
ersättare i den avgående styrelsen och har även varit i kontakt med 
revisorerna, och framförallt de personer som har aviserat att de 
står till förfogande eller varit nominerade för en ny period. Samtliga 
nominerade eller framtagna av valberedningen har intervjuats av 
valberedningen. Valberedningen har belyst en mängd kriterier för 
sammansättningen i den nya styrelsen. Allt i akt och mening att få en 
välfungerande styrelse med ersättare som speglar Verdandis verksam-
het i dag och inte minst främjar en utveckling framöver. En så jämn 
könsfördelning som möjligt, ålder/olika generationer, att få represen-
tation från olika distrikt, olika storlekar och karaktär på verksamheten 
där ledamoten är verksam, erfarenhet från andra föreningar/organisa-
tioner och olika sysslor/uppdrag/arbetserfarenhet både inom och 
utanför för Verdandi. Vi (valberedningen) tycker att vi med det förslag 
vi nu presenterar för kongressen väl motsvarar ovanstående kriterier, 
vi hoppas kongressens ombud håller med!  

Valberedningen//Helena Frisk
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Förbundsstyrelsen

Ordförande

Emmeli Wulfstrand

Presentation: Hej, efter flera år som medlem 
känner jag återigen en längtan efter att få 
vara med och påverka i socialpolitiska frågor. 
Jag vill få utlopp för mitt engagemang i frågor 
som ligger mig nära om hjärtat. Till vardags 
jobbar jag som strateg för lokalt utvecklings-
arbete på Hyresgästföreningen Region Mitt 
och är medlem i Verdandi Örebro.

Mina förväntningar på uppdraget om jag blir 
vald är att jag ska kunna vara med och bidra 
med mina kunskaper och erfarenheter från 
mitt mångåriga engagemang i Verdandi och 
från mina år i Hyresgästföreningen. Frågor som 
jag brinner för är rättvisefrågor och framförallt 
bostadsfrågan på alla plan. Boendet handlar 
om så mycket mer än tak över huvudet. 
Det handlar om rätten till något som är
mitt eget. Ett ställe där jag kan säga att det 
här är mitt hem.  
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Ordinarie ledamöter

Kaare Andersson

Presentation: Hej, för närvarande verkar jag som 
vice ordförande i Verdandiförbundet och jag är 
ledamot i förbundsstyrelsens VU. Till vardags är 
jag pensionär men en mycket aktiv sådan eftersom 
jag engagerar mig i ett flertal föreningar. Jag är verk-
sam i Verdandiavdelningen i Ludvika och mina upp-
drag i distriktet är ledamot och vice ordförande
i Verdandidistriktet Dalarna.

Jag kandiderar eftersom jag vill bidra till att Verdandi lyckas göra 
Sverige till ett land där solidaritet är vårt ledord och där klass-
gränserna upphör att existera.

Mina förväntningar är, om jag blir vald till förbundsstyrelsen, att
vi tillsammans, FS och förbundskansliets personal, ska lyckas med
att påverka regering och riksdag så att de socialpolitiska frågorna
hamnar på den politiska agendan samt att vi lyckas stärka Verdandi
genom att värva många nya medlemmar.

Frågor som jag brinner för är rättvisefrågor och frågor som gäller skadligt
bruk och missbruksfrågor. Jag har också ett stort intresse för hur vi kan
jobba för att Verdandi ska växa som organisation. 

Christina ”Kicki” Fjellström

Presentation: Hej, för närvarande verkar jag som 
ledamot i Verdandis förbundsstyrelse och jag är 
ledamot i förbundsstyrelsens VU. Jag är pensionär
men ändå fullt upptagen med politik, föreningsliv,
familj och trädgård. Jag är verksam i Verdandis 
avdelning i Sundbyberg. 

Jag kandiderar eftersom jag vill vara delaktig i Verdandis
framtidsarbete. I Verdandi finns det mycket kunskaper och
erfarenheter när det gäller arbetet för bättre livsvillkor för människor. 
Detta vill jag vara en del av.

Mina förväntningar är, om jag blir vald till förbundsstyrelsen, att vi till-
sammans ska diskutera, analysera, forma, vrida och vända, lära, bidra, 
medverka, skratta, skriva, läsa, säga hej, fika, hålla med men också ibland 
vara motvalls.

Jag brinner för jämlikhetsfrågor och alla människors lika värde. Jag är också 
mycket intresserad av hur vi kan stärka Verdandi som organisation, med fler 
avdelningar, fler medlemmar och en starkare ekonomi. Verdandis röst ska 
höras högt och respekteras i samhällsdebatten.  
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Peter Norberg

Presentation: Hej, jag kandiderar eftersom jag har en
lång bakgrund från arbetarrörelsen. Jag har jobbat som
ombudsman i Eskilstuna arbetarekommun. Där satt jag
i många nämnder och styrelser. Jag har varit förtroende-
vald i Kommunal och jag har erfarenhet av att driva
projekt inom arbetarrörelsen. Jag är mycket nyfiken
och intresserad av Verdandis verksamhet.

Mina förväntningar på uppdraget om jag blir vald är
att jag ska kunna vara en aktiv del av förbundsstyrelsen och
kunna bidra med nya insikter och kunskap. Jag brinner verkligen
för att få vara med och driva arbetet i förbundsstyrelsen under
den kommande kongressperioden.

Frågor som jag brinner för i övrigt är att utveckla verksamheter och
finna nya verksamhetsområden. Stärka finansieringen av verksamheter
och hitta nya vägar till finansiering av Verdandi. Verdandi behöver för-
stärkas resursmässigt på alla nivåer, lokalt, regionalt och nationellt. 

Kjell Sundqvist

Presentation: Hej, för närvarande verkar jag som leda-
mot i Verdandis förbundsstyrelse. Jag är pensionär men
ändå väldigt aktiv i föreningslivet. Min kraft lägger jag till
vardags i Verdandi Örebro, bland annat i ett internationellt 
solidaritetsprojekt i Palestina. Jag är också verksam i ungdoms-
verksamheten där vi jobbar mycket med radio och nya medier.

Jag kandiderar till förbundsstyrelsen för jag tycker att jag har så mycket 
erfarenheter att förmedla från ett långt föreningsliv i bland annat ABF 
och Verdandi. Jag har trettio års erfarenhet av fackligt politiskt arbete,
områdesarbete och internationell verksamhet och jag vill gärna passa 
den stafettpinnen vidare till nya unga solidaritetskämpar.

Jag hoppas på att förbundsstyrelsen ska kunna forma organisationen efter fram-
tidens behov och de nya utmaningar vi ser framför oss. Jag brinner för att 
engagera ungdomar i föreningslivet och i den internationella verksamheten. 
Om det är något som kan förändra världen till det bättre så är det de ungas 
engagemang med hjälp av den nya tekniken och de sociala nätverken.  
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Pernilla Rydell

Presentation: Hej, jag vill kandidera till uppdraget
som ledamot i Verdandis förbundsstyrelse eftersom
jag tycker att uppdraget är mycket viktigt, givande
och jag tror på att det är viktigt med en kontinuitet
i arbetet. Jag har suttit en kongressperiod i förbunds-
styrelsen och jag har trivts mycket bra med mitt uppdrag
och jag tycker att vi har satt igång flera viktiga för-
nyelseprocesser som jag gärna vill fortsätta att 
stärka och följa. Lokalt och regionalt verkar jag som
ordförande i Verdandi Skåne och vice ordförande i Verdandi 
Helsingborg Söder. Jag har också flera förtroendeuppdrag bland
annat som nämndeman i förvaltningsrätten, tingsrätten och
migrationsdomstolen i Malmö.

Mina förväntningar är att förbundsstyrelsen blir ett kraftfullt
lag som genom många bra diskussioner kan stärka organisationen
genom nya projekt och bra beslut.

Jag brinner för Verdandis värderingar och verksamhet. Särskild vikt
lägger jag vid att stoppa orättvisor, stärka missbruksvården, förhindra
skadligt bruk, missbruk och hemlöshet. Frågor om att stoppa barn-
fattigdom och att stärka barn och unga ligger mig också varmt om
hjärtat. Jag vill också bidra till åtgärder som gör att Verdandi blir
starkare och får fler medlemmar. Därför är frågor om medlems-
vård viktiga för mig. Till vardags är jag engagerad i Verdandi Skåne
där jag verkar som ordförande. Jag är också verksamhets-
ledare i Verdandi Söder Helsingborg. Det är mycket 
inspiration och kunskap som jag har med mig från det
lokala arbetet. 
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Viktor Tilling

Presentation: Hej, jag kandiderar till förbundsstyrelsen
eftersom jag tror att jag har mycket att erbjuda och till-
föra om jag blir omvald. Jag har lång erfarenhet av 
pedagogik och folkbildning. Jag har också jobbat flera
år med ungdomsverksamhet. Idag är jag som sagt
ledamot i Verdandis förbundsstyrelse. Jag är också
ledamot i valberedningen i Verdandi Stockholms
distrikt och ersättare i Verdandi Sundbybergs 
styrelse. Jag har tidigare varit anställd som ombudsman 
i Verdandi Stockholms distrikt.

Mina förväntningar är att kongressperioden ska fyllas av kloka beslut
och härliga diskussioner. Min roll i förbundsstyrelsen har hittills varit
att ibland se till att vi stannar upp och analyserar så att vi inte tar
förhastade beslut eller att diskussionen pågår över huvudet på
någon. Det är viktigt att alla får komma till tals.

Jag brinner för att få med ungdomar i föreningslivet. Något som
Verdandi är beroende av för sin överlevnad. Generationsväxlingen
är viktig och kräver arbete i alla organisationer. Jag tror att
vi behöver ägna mer kraft åt organisatoriska frågor
och medlemsvärvning. 

Natalie Pettersson

Presentation: Hej, jag kandiderar till Verdandis förbunds-
styrelse eftersom jag delar Verdandis värderingar och
gärna vill vara med och arbeta för att förverkliga
Verdandis målsättningar. Till vardags arbetar jag som
kontaktperson för barn och unga och tillhör Verdandis
ungdomsavdelning i Stockholm.

Mina förväntningar på uppdraget är att jag ska dra
en massa lärdom av erfarna ledamöter och att vi
också ska uppleva mycket glädje och inspiration
i det gemensamma arbetet.

Frågor jag brinner för är att jag tillsammans med andra
ska nå framgång i våra gemensamma målsättningar.
Jag tycker om att arbeta i lag och kämpa för olika saker
som är viktiga och nödvändiga i samhället.  
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Birgitta Öberg

Presentation: Hej, jag kandiderar till för-
bundsstyrelsen eftersom jag tycker att
det finns så många orättvisor som vi
måste hjälpas åt att bekämpa. Jag har
suttit en kongressperiod i förbunds-
styrelsen och jag kan se att vi verk-
ligen kan göra stor skillnad i Verdandi för att nå en 
mer rättvis värld. Jag är sedan flera år ordförande 
och verksamhetsledare i Verdandi Gävle. I Gävleborg 
har vi en väldigt hög arbetslöshet som tynger många 
människor, skapar frustration och fattigdom.
Alla vill bli tagna i bruk efter förmåga. 

Jag vill bidra med min långa erfarenhet från Verdandis lokala
verksamhet samt den erfarenhet jag har från uppdrag som
god man, förtroendeman och lekmannaövervakare. Jag har
också erfarenheter från mitt engagemang i politiken.

Frågor som jag brinner för är att motverka socialt utanförskap
och missbruk av alkohol och droger. Det saknas så mycket
empati i samhället idag. Jag hoppas att vi i Verdandi kan
vara en förändrande kraft för mer gemenskap och
solidariet.  

Ersättare

Edibe Akcay

Presentation: Hej, jag kandiderar till Verdandis
förbundsstyrelse eftersom jag vill vara med 
i arbetet för social rättvisa. Jag sitter idag 
i Verdandis förbundsstyrelse och vill gärna
vara en del av det arbete vi påbörjat med
att stärka förbundet, öka antalet medlemmar och driva 
Verdandis socialpolitiska krav i samhällsdebatten.

Till vardags är jag Verdandimedlem i Verdandi Botkyrka. Jag ser 
på det lokala planet hur betydelsefullt Verdandis lokala kamrat-
stödjande arbete är för många människor. Verdandis barn- och 
ungdomsverksamhet behöver också utvecklas. Barn och ungdomar 
behöver mer stöd och en sund och utvecklande fritid med många 
vuxna förebilder. ”Det krävs en hel by för att fostra ett barn.”  
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Edibe har valt att ej 
medverka med bild.



Faiza Rebandi

Presentation: Hej, jag sitter idag i Verdandis för-
bundsstyrelse och vill gärna fortsätta detta viktiga
och intressanta arbete. Mitt engagemang för 
Verdandi kommer från hjärtat, är långt och jag
har verkat på alla nivåer. Jag är verksamhets-
ledare i Verdandi Sundbyberg/Hallonbergen,
jag sitter med i Stockholmsdistriktets styrelse
och jag har varit en engagerad medlem i tio år.
Jag brinner för Verdandis värderingar och jag
vill vara med och påverka, förändra och förbättra vårt samhälle.
Jag träffar väldigt många människor i min vardag, i bostads-
området där jag verkar. Jag sätter stor vikt vid att föra fram
röster och åsikter som annars aldrig får höras.

Jag brinner också väldigt mycket för barn och ungdomars villkor
i samhället. Jag ser barn och ungdomar som framtidens spjut-
spets. Vi måste hjälpa, stödja och uppmuntra dem så att de kan
få de allra bästa möjligheterna för att växa och utvecklas.

Om jag blir vald blir detta min fjärde period som ersättare
i förbundsstyrelsen. Ett uppdrag som jag med stolthet gärna
vill bära upp och fortsätta med. 

Annica Moberg

Presentation: Hej, jag är en glad pensionär som vill
fortsätta lägga all min kraft i politiken och i förenings-
livet. Idag har jag politiska uppdrag för socialdemo-
kraterna i Kumla och flera uppdrag i olika föreningar.
Bland annat är jag ordförande i Hjärnskadeförbundet
Hjärnkraft i Örebro län.

Jag har varit medlem i Verdandi i många år och uppskattar 
organisationen väldigt mycket. Jag deltar i Verdandi Kumlas verksamhet 
och vi har många uppskattade aktiviteter. Exempelvis har jag varit med 
och förberett Verdandis Alternativa Jul i Kumla i många år. Vi har också 
under lång tid anordnat soppluncher som varit omtyckta och många
har deltagit i gemenskapen. Tyvärr har dessa verksamheter fått ta en
paus nu under pandemin eftersom vi måste följa samhällets restrik-
tioner och för att människor ska vara trygga. Men så fort restriktionerna
lättar startar vi  igen.

Jag kandiderar för att jag tycker att det är viktigt att arbeta mot ojämlik-
heten i samhället. Alla människor förtjänar att leva under värdiga för-
hållanden. Och det är viktigt att samhället finns där när vi får det svårt
i livet. Verdandi är en viktig organisation som arbetar för just detta,
social rättvisa. Min ambition är att jag ska kunna bidra till arbetet
i förbundsstyrelsen med hjälp av mina erfarenheter från politiken 
och föreningslivet.  
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Karin Johansson

Presentation: Hej, jag heter Karin Johansson och
jag har varit engagerad i Verdandis verksamhet
sedan jag var en liten tös. Under senare år har
jag axlat uppdrag som verksamhetsledare,
ordförande i Verdandi Sörmlands distriktet,
ledamot i förbundsstyrelsens VU och jag
har också jobbat med flera spännande 
utvecklingsprojekt till exempel en omfattande
brukarrevision i öppen psykiatrisk vård i hela Sörmland. 
Jag har också varit med och byggt upp en bred gemenskapsverksamhet
i bostadsområdet Brandkärr med 200 medlemmar varav många kommer
varje vecka och är engagerade i vår verksamhet. En uppskattad åter-
kommande verksamhet är Brandkärrscupen, en fotbollsturnering som
pågår under sommarveckorna. Både unga och gamla, flickor och pojkar
deltar. Brandkärrscupen är mycket uppskattad av deltagarna och över
300 deltagare brukar anmäla sig. Alla får så klart pris! 

Jag känner att jag vill och har väldigt mycket att bidra med.
Jag kandiderar eftersom jag åter känner ett engagemang för
att verka på förbundsnivå och att få möjlighet att sprida goda 
exempel till avdelningar och distrikt och vara med och starta 
nya utvecklingsprojekt som stärker Verdandi som organisation.  

Revisorer: Carl-Gustav Thunström, Verdandi Kumla
Lennart Eriksson, Verdandi Kumla

Revisorsersättare: Danuta Urbanska, Verdandi Sundbyberg
Jens Sjöström, Verdandi Botkyrka
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