
Valberedningens förslag till Stockholm Pride 2023 
 

Om valberedningens förslag: 
Valberedningen har arbetat aktivt för att kunna lägga ett förslag som på så många sätt som 
möjligt speglar den bredd som finns inom HBTQ+communityt. Vi strävar efter att ha en 
spridning på bland annat ålder, könsidentitet, politisk åskådning, funktion och etnicitet.   

Valberedningen ser förslaget som en komplett, fungerande styrelse, men vi skulle önska fler 
kvinnliga kandidater för balans. Därför välkomnar vi fortfarande sådana nomineringar och 
kan bereda ända fram till årsmötet! Maila namn till valberedning@stockholmpride.org 

Valberedningen lägger fram ett förslag med 10 personer, inklusive ordförande och kassör. Vi 
hoppas på mycket energi och fortsatt positiv utveckling! 

Ordförande 

Fredrik Saveståhl (omval 1 år)  

Fredrik har suttit i styrelsen i olika positioner ända sedan 2018 och är nu väldigt taggad inför 
Stockholm Prides 25-årsjubileum, med Fredrik får vi kontinuitet genom detta. De 
politikerkontakter som Fredrik har är viktiga och han har fungerat bra som ansikte utåt. 
Yrkesbakgrund på reklambyrå och tjänstgör just nu som ledamot i Riksdagen. 

Vice ordförande 

Michal Budryk (1 år kvar av mandatperiod) 
Michal är född och uppvuxen i Polen. Han har doktorerat i företagsekonomi vid Uppsala 
universitet. Michal brinner för internationellt samarbete, framförallt med Östeuropa och är 
även en duktig skribent. Valberedningen ser Michal som en trygg, klok och modig person 
med god förmåga till samarbete och dialog, och förmåga att leda , som nu vill ge tillbaka till 
communityt för allt det har gett honom. Efter två år i styrelsen, först som ersättare sedan som 
vice ordförande ser valberedningen Michals potential att ytterligare fortsätta utvecklas i 
viceordförandeuppdraget. 

 
Kassör 
Per Wahlberg (nyval 1 år) 
Per har suttit som ledamot i styrelsen ett år och känner väl till ekonomi. Valberedningen vill 
dock påminna om att det alltid är ett kollektivt ansvar för hela styrelsen med ekonomisk 
ledning och styrning för struktur på föreningens ekonomi, därför är det styrelsens sak att 
utforma exakt hur detta arbete utförs. 

Ledamöter 

Johan Molander (nyval 2 år) 
arbetar som frilansande kommunikationsrådgivare och har det senaste decenniet även arbetat 
med mångfaldsfrågor inom företag. Dessutom professionellt medietränat andra. Han är en 
mångsidig, positiv och iderik person, har gjort utställning om europeiska hbtq+personer i 
EUparlamentet, aktiviteter i Almedalen och har flera tidigare styrelserfarenheter. Johans 
hjärta brinner för Pride, han har varit med som besökare på de flesta festivalerna sedan 1998, 
i styrelsen vill han bl a stärka företags delaktighet som partners.  

 



Vera-Linn Lanängen (nyval 2 år) 

Är en transperson, utbildad socionom med en master i mänskliga rättigheter, 
masteruppsatsens ämne är HBTQI-barn inom Jehovas vittnen. Medverkat i media om bl a 
barns uppväxtmiljöer och rättigheter. Har mycket förenings- och styrelseerfarenhet och också 
politiska uppdrag på kommunal nivå. Valberedningen tror Vera-Linn kan medverka till 
engagemang, kunskap, nya ideer och energi i styrelsearbetet. 

Marcus Sköld (nyval 2 år) 

Marcus har ett långt engagemang för HBTQ-frågor och kommer alltid vara en röst för frihet 
för varje individ. Med ett mångårigt engagemang i politiken har Marcus såväl nätverket som 
finessen för att hjälpa föreningen att ta nästa steg. Förutom ovanstående är han är en trygg 
punkt som valberedningen tror kommer skänka styrelsen mycket stabilitet och 
eftertänksamhet. 

 

Följande ledamöter har 1 år kvar av sin mandatperiod: 
Cornelia Karlsson 

Mats Nordström 

Ingvar Eklund 

Anne Hööglund 

Avgår från styrelsen till annat uppdrag inom Stockholm Pride: 

Susan Laamanen 

 

Revisorer 
Emilia Wikström Melin  (omval 1 år) 

Richard Brodd    (omval 1 år) 

 

/Valberedningen för Stockholm Pride 22/23// 
Åsa Öckerman (sammankallande), Joakim Storeide, Krister Mc Carthy 

 

 

 

 

 


