Valberedningens förslag
Till: Föreningen Stockholm Prides extra årsmöte den 25 november 2018
Från: Valberedningen

Valberedningen föreslår det extra årsmötet att välja:
Hannes Katja till ordinarie ledamot fram till nästa ordinarie årsmöte
Fredrik Saweståhl till ordinarie ledamot fram till nästa ordinarie årsmöte

Stockholm Prides valberedning 2018-2019
Madeleine Blom (sammankallande)
Robert Mellberg
Stefan Runfeldt
Åsa Öckerman

Presentation av kandidater
Till: Föreningen Stockholm Prides extra årsmöte den 25 november 2018
Från: Valberedningen

Hannes Katja
35 år
”Stockholm Pride är Sveriges viktigaste festival, jag vill
inte sitta på sidan och tycka utan engagera mig och
göra mitt för att den ska bli ännu bättre”
Hannes har varit engagerad i för HBTQI frågor de senaste 5
åren och har en lång erfarenhet av att arbeta i ledningen för
ideella föreningar. Han är trygg och van vid styrelsearbete
och har bland annat varit heltidsarvoderad som vice ordförande för Örebro studentkår.
Idag arbetar han som Kommunikationschef på Fastigo, Fastighetsbranschens
Arbetsgivarorganisation och är pappa åt Alfons 8 år och Ida 4 år.
Valberedningen föreslår Hannes till ledamot i styrelsen och tror att han kan bidra med en
gedigen och bred erfarenhet, en positiv och välkomnande inställning och inte minst
kreativa inspel till hur föreningen Stockholm Pride kan utveckla sin kommunikation
framåt.

Fredrik Saweståhl
42 år
Fredrik har varit kommunstyrelsens ordförande i Tyresö
kommun sedan november 2009 fram till höstens val. Han har
ett långt engagemang bakom sig i Stockholm Prides
medlemsorganisation Öppna moderater där han nyligen
meddelat att han nu lämnar sitt uppdrag som ordförande för
förbundet. Fredrik var även med och startade upp RFSL
Ungdom en av våra andra medlemsorganisationer som idag är en stor aktör inom vårt
community.
Fredrik har tidigare bland annat arbetat för Jarl Hjalmarson Stiftelsen och Ratio. Han har
en examen i juridik från Uppsala universitet. Fredrik är varm och pragmatisk person som
är öppen för att lära sig nya saker och som vill se människor omkring sig växa och
utvecklas.
Valberedningen tror att Fredrik kan stärka Stockholm Pride med sin kunskap och
förståelse för strategiskt styrelsearbete inom den ideella sektorn.

