
Valberedningens förslag till styrelse för Fair Action Årsmöte 2020 
 
Sammanfattning 
Ordförande Sofia Stenfeldt och ledamöterna Live Brathovde Häll och Leena Similä 
föreslås väljas om på två år. 
 
Ledamöterna Liv Fjellander, Julia Engqvist och Sandhya Randberg valdes 2019 år in i 
styrelsen och har ett år kvar på nuvarande mandat. 
 
Som nya ledamöter föreslås Mia Byfors, Cecilia Lindell Kennberg och Reza Saleh Baars.  
väljas på två år 
 
Hela valberedningens förslag går att läsa på nästkommande sida 
  



Valberedningen föreslår omval av Sofia Stenfeldt som ordförande på två år. 
 
Valberedningen föreslår också omval av Live Brathovde Häll och Leena Similä som 
ledamöter på två år. 
 
Valberedningen föreslår att följande tre nya ledamöter väljs till styrelsen för Fair Action 
på två år. Mia Byfors, Cecilia Lindell Kennberg och Reza Saleh Baars. Med de tre tillförs 
styrelsen gedigen ledarerfarenhet, erfarenhet av verksamhetsutveckling och 
erfarenheter av kommunikation, opinionsbildning och insamling. 
 
Mia Byfors arbetar som inköpare och logistikchef på Soolia. Hon har många års 
erfarenhet som chef och ledare. Hon har följt Fair Actions arbete länge och är 
intresserad av föreningens arbete. 

Cecilia Lindell Kennberg har i drygt tio år arbetat som kommunikatör, samordnare och 
projektledare med fokus på social hållbarhet, bland annat på Fair Action. Jobbar i sin 
nuvarande roll på IOGT-NTO med insamling och opinionsbildning. Känner 
organisationen väl. 

Reza Saleh Baars arbetar som strategisk ledare för program och utbildning på 
Berättarministeriet. Kallar sig för natural born teamplayer och har varit med och byggt 
upp berättarministeriet. Hon vill bland annat dela med sig av sin kunskap om hur 
verksamheter växer. 

 

Övriga nominerade är: 

Petra Nylund 

Malaika Bekhit 

Sandro D’Ericco 

Till revisorer föreslår valberedningen omval av: 
 
Angelika Thor (auktoriserad revisor, ABC Revision) 
 

Suppleant Jenny Gentele (auktoriserad revisor, ABC Revision) 

 
Cecilia Näsman (ej auktoriserad, föreningens ordförande 2017-2018) 
 
Suppleant: Daniella Nenander (ej auktoriserad, fd styrelseledamot och tidigare anställd) 
 
Valberedningen 
Malin Åberg Aas, Tinde Carlbrand 
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