
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL SVENSKA FREDS KONGRESS 2022

Med start hösten 2021 har valberedningen arbetat för att finna lämpliga och
engagerade kandidater till centralstyrelsen. Inför årets kongress har föreningens
ordförande, Agnes Hellström, lämnat besked om att hon inte ställer upp till omval
för ytterligare en period.

Valberedningen har vinnlagt sig om att finna en lämplig ordförandekandidat som
kan ta vid efter det uppskattade arbete som Agnes utfört. Efter en lång process vill
vi nominera Kerstin Bergeå till ny ordförande för Svenska Freds- och
Skiljedomsföreningen. Kerstin har omfattande erfarenhet från fredsrörelsen och
en djup förankring i Svenska Freds värderingar. Kerstin har tidigare jobbat med
fred och konflikthantering, dialogbyggande på bland annat Kristna Fredsrörelsen
och arbetar idag med ACT i Tanzania. Hon har både erfarenhet av och kunskap om
hur man bygger ett demokratiskt ledarskap.

Vårt förslag är att Svenska Freds ordförande fortsatt är arvoderad motsvarande en
heltid, utifrån underlag från de två vice ordförandena.

Fyra av de styrelseledamöter som valdes vid 2020 års kongress har tackat ja till att
kandidera till ytterligare två år i styrelsen.

Enligt Svenska Freds stadgar ska centralstyrelsen bestå av 6-10 ledamöter
inklusive ordförande samt 2- 3 suppleanter. Valberedningen föreslår att nuvarande
storlek på styrelsen bibehålls, det vill säga sju ledamöter inklusive ordförande samt
tre suppleanter.

Valberedningens förslag består alltså, utöver ett förslag till ny ordförande, av fyra
kandidater för omval samt fem kandidater för nyval. De nya kandidaterna består
både av personer med stor erfarenhet av Svenska Freds verksamhet sedan tidigare
och  av personer med stor erfarenhet av ideellt arbete. De kompetenser de nya
kandidaterna tillför  kompletterar väl de personer som ställer upp till omval, och
det är vår bedömning att den föreslagna styrelsens samlade erfarenhet lämpar sig
mycket väl för kunna utföra centralstyrelsens viktiga uppdrag.

Vi vill tacka alla som nominerat kandidater och alla som velat kandidera till
styrelsen!

Valberedningen inför 2022 års kongress består av Clara Hamrén, Rolf Lindahl, Sara
Farhoudi och Sofia Tuvestad.
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Valberedningens förslag till Centralstyrelse 2022-2024

Kerstin Bergeå, Ordförande Nyval

Tora Törnquist, Ordinarie Omval

Sofia Hultqvist, Ordinarie Omval

Alex Brekke, Ordinarie Omval

Edvin Arnby Machata, Ordinarie Omval

Eva Kellström Froste, Ordinarie Nyval

Ingrid Dahlén, Ordinarie Nyval

Alexander Nazar, Suppleant Nyval

Hanna Hessling, Suppleant Nyval

Miranda González Edner, Suppleant Nyval

Valberedningens förslag till Ekonomiska Revisorer från Grant Thornton

Josefine Fors, Ordinarie Nyval

Johanna Hellström, Suppleant Omval

Valberedningens förslag till Föreningsrevisorer

Liber Rodriguez Florez, Ordinarie Omval

Inger Sjösten, Suppleant Nyval

Valberedningens förslag till ordförandens arvode

Utifrån underlag från vice ordföranden föreslår vi till kongressen ett arvode till
ordförande på 40 000 kr, och att detta arvode räknas upp motsvarande
medianlöneökningen för kanslipersonalen efter ett år, då kongresser endast hålls
vartannat år. Detta i enlighet med föreningens Policy för ersättning till ledande
befattningshavare.
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Arvode till Svenska Freds ordförande  
 
Den 9 december 2019 antog Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens centralstyrelse en 
Policy för ersättning till ledande befattningshavare. I denna slogs fast att 
ordförandens arvode bör vara i jämförbar nivå med GS. Under rubriken ersättningsprinciper 
poängteras: De ledande befattningshavarna - i dagsläget generalsekreterare och ordförande 
- är nyckelpositioner för föreningen, och det är därför viktigt att kunna hitta personer med 
rätt kompetens och engagemang som aspirerar på dessa positioner. Positionerna innebär 
olika roller, har olika tillsättningsprocesser och typer av ansvar i sina uppdragsbeskrivningar, 
men är principiellt likvärdiga i ansvar. Det innebär att med nuvarande ansvarsbeskrivningar 
och bedömningen att båda rollerna kräver heltidsarbete, bör lön/arvode för 
generalsekreterare och ordförande vara jämförbara.  
 
Undertecknade, vice ordförande, ser ingen anledning att byta linje i samband med denna 
kongress och val av ny ordförande. Detta eftersom inga större omständigheter har 
förändrats sedan policyn antogs. Vi föreslår därför till kongressen ett arvode till ordförande 
på 40 000 kr, och att detta arvode räknas upp motsvarande medianlöneökningen 
för kanslipersonalen efter ett år, då kongresser endast hålls vartannat år. Detta i enlighet 
med ovan nämnda policy.  
 
Mikael Botnen Diamant och Petra Lind, vice ordförande 2022-04-16. 


