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Förord
Sveriges ungdomsråds valberedningen 22/23 har bestått av Adam Granquist, Sigge Eriksson
och Ellinor Gånvall. Valberedningen har genomgått en utbildning om intersektionalitet enligt
sveriges ungdomsråds tillgänglighetsplan vid kickoffen för alla förtroendevalda.
Valberedningen beslutade även att genomföra 7:st styrelse-intervjuer vid nuvarande
mandatperiods halvtid för att analysera årets styrelse och förbereda inför årets
valberedningsarbete.

Den 18 November öppnade valberedningen för att skicka in nomineringar/kandidera och den
3 Februari stängde nominerings-/kandideringsmöjligheten, stadgeenligt (4) fyra veckor innan
kongressens öppnande, för ett totalt nomineringsfönster på 2,5 månader. Formulär för
nomineringar och information från valberedningen har publicerats på Sveriges ungdomsråds
hemsida. Information om denna möjlighet och var man kan finna informationen har spridits
med jämna mellanrum på Sveriges ungdomsråds sociala medier, genom mejl till anslutna
medlemsföreningar och varit öppna att delas på sociala medier av vem som helst.
Valberedningen har även hållit föredrag på Sveriges ungdomsråds anordnade ledarskapsträff
LEDAK och på IRL där valberedningen förtydligade de olika förtroendeposterna samt
öppnade upp möjligheten att nominera och hur detta genomförs. På IRL hölls även en
tillhörande workshop där målet var att väcka tankarna hos deltagarna och inspirera till att
nominera och kandidera.

Totalt har 39 st nomineringar skickas in till valberedningen för totalt 27 st kandidater där 14
st intervjuer genomförts. Att vissa nominerade inte intervjuats beror uteslutande på att de
nekat sin nominering eller inte svarat på valberedningens försök att nå dem och därav har
valberedningen inte betraktat dessa som kandidater. Alla som har nominerats har fått
erbjudande, skickat till sin angivna mejladress, att intervjuats på en tid som passar dem.
Flertalet påminnelser har även skickats ut. Majoriteten av alla kandidater har varit till
styrelseledamöter vilket möjliggjort för en konkurrenskraftig urvalsprocess.

Intervjuerna har varit uppbyggda så att frågorna har utgått från tre olika områden, person-,
svung- och postspecifika frågor. Dessa täcker in alla kriterier valberedningen satt upp i
kravprofilen inom de tre områdena kring personens egna bakgrund och färdigheter, personens
koppling, relation och kunskap till Sveriges ungdomsråds grundprinciper samt dess
lämplighet för specifikt sökt förtroendeuppdrag.

Förslaget har tagits fram med fokus för att skapa en kompetent och handlingskraftig styrelse
samt övriga förtroendeposter, där största fokus legat på kandidaternas färdigheter. Detta för
att undvika ännu en omstart för styrelsens arbete. Detta är av stor vikt för organisationens
framtid. Urvalet bland de nominerade har baserats på kandidatens prestation under
intervjutillfället och tidigare erfarenheter kopplat till uppdraget. Valberedningen har under

1



den gångna året tagit i beaktning sittande förtroendevaldas prestation och handlande vid
bedömningen av urvalet. Sveriges ungdomsråds tillgänglighetsplan med konkretisering har
följts genom hela processen. Vi i valberedningen som är förtroendevalda av medlemmarna
vid förra kongressen kan därför stolt presentera vårt förslag till förtroendeposter inom
Sveriges ungdomsråd för mandatperioden 23/24.

Valberedningen 22/23

Adam Granquist Ellinor Gånvall Sigge Eriksson
Göteborg 2023-02-16 Boden 2023-02-16                Hakodate 2023-02-16
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Ordförande
Ellen Åberg

Ellen Åberg är en 22 årig student från Malmö med en
gedigen bakgrund inom Sveriges ungdomsråd. Hon
började sitt engagemang i Bjuvs ungdomsråd för 11 år
sedan och hon har sen dess varit aktiv inom rörelsen. Hon
har under två års tid varit vald till styrelsen för Sveriges
ungdomsråd, först som styrelseledamot och senast som
ordförande. Arbetet hon har utför har präglats av seriositet,
transparens, lustfylldhet och ansvarstagande. Hon har
uppfattats som en trygg röst inom organisationen och
externt har hon varit en stark röst för ungdomsråd och ungt
deltagande i demokratiska processer. Under den

kommande mandatperioden vill Ellen satsa sitt ordförandeskap på medlemmarna och
ungdomsråden i organisationen. Hon vill att ungdomsråden ska bli starkare och tryggare i
både påverkansarbete och medlemsrekrytering, vilket hon menar är en grund för att unga ska
få sina röster hörda i sin lokala samt regionala närhet. Externt vill hon satsa på samarbete
över organisationsgränser och vara med i byggandet av en starkare ungdomsrörelse, med
gemenskap som värdeord. Valberedningen har fortsatt förtroende för Ellen att leda
organisationen mot nya höjder och starkare gemenskaper, därav väljer valberedningen att
föreslå Ellen Åberg till ordförande för Sveriges ungdomsråd under verksamhetsåret
2023/2024. “Jag har under året som ordförande fått lägga grunden för mitt ordförandeskap.
Nu är jag mer redo än någonsin för att bygga den här organisationen tillsammans med
styrelsen och ungdomsråden. Jag vill se mer förankring i våra lokala ungdomsråd, en
långsiktigt plan för organisationens utveckling och ett hårdare opinionsarbete.”
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Vice ordförande
Tekla Björkum Wettersten

Tekla Björkum Wettersten är en 16-årig tjej från Västervik
med gedigen bakgrund i Västerviks ungdomsråd där hon
axlat en ledande roll. För ett år sedan valdes hon även in
direkt som vice ordförande i Sveriges ungdomsråds
styrelse och har under året skött den uppgiften utmärkt
trots den snabba omställningen och att inte tidigare vara
invald som ledamot. Tekla har genomgått Sveriges
ungdomsråds egna ledarskapsutbildning LEDAK och vill
under nästa år fokusera hennes engagemang på att fortsätta

utvecklas och växla upp arbetet i rollen som vice ordförande med ett års erfarenhet av rollen.
Utöver det vill hon fokusera på stöttningen och kontakt med alla lokala ungdomsråd och
fortsätta utveckla Sveriges ungdomsråds medlemskontakt, speciellt genom att driva arbetet
med faddersystemet och medlemsvärvning. Valberedningen ser hennes driv av att arbeta för
att ändra strukturella saker som missgynnar ungdomar och irriterar henne som en viktig
nyckel för Sveriges ungdomsråd. Samarbetet inom presidiet har under föregående år fungerat
mycket bra vilket även det talar för att Tekla är en väl kompetent och passande person att axla
rollen som vice ordförande även nästa år. Valberedningen föreslår därför Tekla Wettersten
Björkum för omval som vice ordförande för mandatåret 23/24. “Efter ett år som vice och 5 år
i ungdomspolitik har jag verkligen märkt hur vi är starkast tillsammans! Ni är min största
inspiration, därför är min vision att ge tillbaka till er.”
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Styrelseledamöter

Yusuf Muhawech

Yusuf är en 18 årig genuin kille från Skövde med
bakgrund från skövde ungdomsforum vilket han,
tillsammans med två andra, nyligen var med och startade
upp. Han är även inne på sitt andra år anställd som ung
kommunutvecklare vid skövde kommun, ett projekt så
lyckade att det inspirerat andra kommuner att gör samma
sak. Även Yusuf var nyinvald som ledamot till Sveriges
ungdomsråds styrelse förra året, en utmaning han mött på
ett bra sätt och vuxit in i. När Yusuf säger något är det väl

genomtänkt och relevant uttryckt annars jobbar han i det tysta och bidrar med sitt
engagemang på ett effektivt sätt till styrelsen. Valberedningen ser Yusuf som en självklar del i
nästa års styrelse då han kommer fortsätta bidra med sin kunskap och utvecklas tillsammans
med organisationen för att anta nya utmaningar som den ställs inför. “Jag är dedikerad,
passionerad och målinriktad med avsikt att främja positiv utveckling genom mina färdigheter,
stärka organisationen och bidra till ungas inflytande.”
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Johan Claesson

Johan är 19 år gammal och kommer från Skövde, där han
har varit med och startat upp Ungdomsforumet igen för
något år sedan. Därifrån har fått erfarenheten av både
rollen som styrelseledamot och ordförande. Johan brinner
för SVUNGs medlemmar och att ge dem bättre
förutsättningar till att organisera sig. Han tycker att
styrelsemötena och arbetet är rolig tid spenderad. I arbetet
som styrelseledamot har Johan under senaste året tagit en
roll som initiativtagande, men även inlyssnande till andras
åsikter. Att allas åsikter lyfts är något som Johan anser

vara extra viktigt och är därför något han kämpar lite extra för. Valberedningen ser därför att
Johan är en utmärkt kandidat till rollen som styrelseledamot under verksamhetsåret
2023/2024. “Med flera års styrelsearbeten, ett inom Svung, arbete med återstart av
ungdomsråd och som ung kommunutvecklare har jag kunskap att dela med mig av och vill
sprida optimism.”
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Jonatan Widmark

Jonatan är en social och driven 19 åring från Umeå. Han
har en gedigen bakgrund i ungdomsrörelsen med
styrelseuppdrag i bland annat Sveriges elevkår och RFSL
Ungdom samt att han gått flertalet ledarutbildningar.
Utöver det har han även snart 1 års erfarenhet av rollen
som ledamot i Sveriges ungdomsråds styrelse. Jonatan
drivs av att ge tillbaka till civil- och ungdomssamhället
samt att skapa sammanhang för så många som möjligt.
Han tycker även om att kunna göra skillnad och är
målinriktad. Utöver detta tar han även med ett Norrlands

perspektiv. Dessa egenskaper och erfarenheter tror vi i valberedningen kan komma att var till
stor nytta under verksamhetsåret 2023/2024 och därför är Jonatan en naturlig kandidat till
rollen som styrelseledamot. “Jag brinner för att fler unga ska få möjlighet att engagera sig i
ungdomsråd, runtom i Sverige. För vi vet alla att när unga är med och bestämmer, så blir
besluten bättre[!]”
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Linnéa Hallberg Danell

Valberedningen väljer att föreslå Linnea Danell till
styrelseledamot för verksamhetsåret 2023/2024.
Valberedningen har fått upplevelsen om att Linnea har
förstått innebörden av lokalt engagemang och att hennes
närhet till det lokala skulle vägleda henne arbetet som
styrelseledamot. Hennes intresse för att engagera sig i
Sveriges ungdomsråd grundar sig i hon vill få unga mer
inkluderade i sin vardag och att makthavare ska ge
utrymme för påverkan från unga, vilket vi tror att hon kan
vara med och bidra på inom båda områdena. Hon har
påvisat god förståelse för organisationens styrdokument

och hennes vilja att stärka medlemsvärdet gör Linnea Danell till en god kandidat för
kommande styrelse. “Jag har suttit i Helsingborgs ungdomsråd i över ett år och känner nu
att jag är redo att för en större uppgift. Som ledamot kommer jag kämpa varje dag för att
göra ungas röst hörd.”
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Vidar Nygren

Vidar är en 16 årig kille från Botkyrka med engagemang
på lokal nivå i styrelsen av deras ungdomsfullmäktige.
Han pluggar natur och gillar annars att bilda sig inom
olika områden, ett exempel är hans deltagande i ett
internationellt forskningsprojekt. Han aspirerar till att göra
organisationen mer känd hos alla ungdomar och växla upp
dennes informationsspridning. Vidar är en ambitiös ung
kille vars vilja och driv passar bra in i organisationen och
styrelsen. Han trivs bäst med att göra sitt arbete och

strävar alltid efter att göra det så bra som möjligt. Vi tror att Vidar utgör en bra byggsten i
årets styrelse med sin omtänksamhet och orädsla för att gasa i det operativa arbetet. “Jag vill
jobba med styrelsen för att expandera verksamheten, och sprida inflytande. Allra helst vill
jag att alla ungdomar i Sverige ska veta vilka vi är!”
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Revisorer
Nina Adolfsson

I över 10 år har Nina engagerat sig i flera olika roller och
förtroendeuppdrag i ungdomsrörelsen. Dels har hon
tidigare varit ordförande för Sveriges Ungdomsråd,
Stockholm Regionala Ungdomsråd och Botkyrka
Ungdomsfullmäktige. Utöver detta har Nina haft flera
olika förtroendeuppdrag som revisor och valberedare i
flera olika föreningar och organisationer. Idag arbetar Nina
som föreningsutvecklare för Ungdomens
Nykterhetsförbund där hon bland annat arbetar med

rekrytering och etablering av föreningar. Hon utbildar också förtroendevalda i
föreningskunskap och organsiationsutveckling. Hon sitter även som ordförande för Unionen
klubben vid IOGT-NTO-rörelsens centrala kansli. Nina har stor erfarenhet och kunskap av
Sveriges Ungdomsråd, ungdomsrörelsen och att vara revisor! Därför tror vi att Nina är som
klippt och skuren för detta uppdrag och kommer att göra ett bra jobb som revisor för Sveriges
Ungdomsråd “Som revisor vill jag vara styrelsens och medlemmarnas stöttepelare. Jag
kommer att kunna bidra med erfarenhet, kunskap och tankar som kan bidra till att SVUNG
utvecklas. Jag tror på ett Sveriges Ungdomsråd där medlemmarna alltid är i fokus!”
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Sara Kardirsson

Sara började sitt engagemang i Skövde ungdomsforum
2015 och fortsatte sedan sitt engagemang i SVUNGs
styrelse där hon suttit som ledamot och vice ordförande.
Därefter arbetade Sara på SVUNGs kansliet under en
period. Sara har insikt i hur SVUNGs verksamhet ser ut.
Hon kommer ta med sig sin erfarenhet och nyfikenhet till
revisorsposten. Sara är intresserad av att se SVUNGs
verksamhet ur en revisorspost och önskar kunna bidra
med sina erfarenheter och perspektiv på ett rättvist sätt.

Valberedningen tror att hon på ett bra sätt kan passa in i rollen som revisor med hennes
gedigna bakgrund inom organisationen och hennes önskan om att fortsätta ge tillbaka till
organisationen. “Som revisor tar jag med mig mina tidigare erfarenheter inom
organisationen. Jag är intresserad av att ta mig an utmaningen att se organisationen från
ännu en ny vinkel”
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Valberedning
Adam Granquist

Adam Granquist, 20 år bosatt i Göteborg, har valt att söka
nytt förtroende inom valberedningen 2023/2024. Adam
började som valberedare för två år sedan och har sen dess
bidragit med kontinuitet, kunskap och perspektiv i
förslagen som lagts fram till medlemmarna under
organisationens kongresser. Under det kommande året
ämnar Adam fortsätta vara ett öra gentemot medlemmar
och hoppas att hans gedigna erfarenhet inom Sveriges
ungdomsråds valberedning kan komma till nytta i det
fortsatta arbetet att hitta kandidater som kan ta
organisationen framåt. Valberedningen föreslår därmed

Adam Granquist till nästa års valberedning. “Med två års erfarenhet inom valberedningen
och stor kunskap om organisationen har jag koll på vad som krävs av förtroendevalda, därav
kan jag hitta och välja ut kandidater som passar i organisationen.”

Sigge Eriksson

Sigge är en trogen SVUNGare med 8 år i organisationen
med 5 år på olika förtroendeuppdrag varav fyra är i
styrelsen delat mellan posterna ledamot och vice
ordförande samt 1 år i valberedningen. Han tar därför med
omfattande kunskap om organisationen, dess värderingar
och behov. Utöver det har Sigge sina rötter i Karlskoga
ungdomsfullmäktige och ungdomsråd där han haft rollen
som ordförande. Han sitter även med i LSU:s styrelse som
ledamot. Med en så lång erfarenhet i av ungdomsrörelsen i
ryggsäcken anser valberedningen att Sigge kan komma
med bra insikter och perspektiv till beredning av

förtroendeposter under kommande verksamhetsår och är därför en självfallen kandidat som
valberedare. ”Med en femårig erfarenhet som förtroendevald på olika positioner inom
organisationen vill jag vara en bidragande kraft i att hitta kandidater som kan ta
organisationen framåt i dess väg mot nya höjder”
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Vakans (1)
Här har ingen nominering där personen godkänt sin kandidatur inkommit till valberedningen.
Valberedningens egna rekryteringsförsök till denna post har heller inte varit lyckade vilket
tvingat fram en vakantsatt post.
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