Valberedningens förslag för Fair Action Årsmöte 2021
Styrelse - sammanfattning
Ledamöterna Julia Engqvist, Liv Fjellander och Sandhya Randberg föreslås väljas om på
två år.
Ordförande Sofia Stenfeldt och ledamöterna Live Brathovde Häll, Mia Byfors och Reza
Saleh Baars valdes 2020 år in i styrelsen och har ett år kvar på nuvarande mandat.
Som nya ledamöter föreslås Magnus Hedenmark och Jonas Andersson väljas på ett år
Hela valberedningens förslag går att läsa på nästkommande sida

Valberedningen föreslår omval av Julia Engqvist, Liv Fjellander och Sandhya Randberg
som ledamöter på två år. Valberedningen föreslår att följande två nya ledamöter väljs till
styrelsen för Fair Action på två år. Magnus Hedenmark och Jonas Andersson. Nedan
följer en presentation av de nya ledamöterna som föreslås till nyval på ett år:
Magnus Hedenmark: "Jag livnär mig som egenföretagare och konsult idag. Arbetar
huvudsakligen med material, kemi, miljögifter och cirkulär ekonomi. Utbildad till
ekotoxikolog och biolog. Bor och arbetar numera i Bergshamra utanför Norrtälje. Har
elbil numera och laddar den med Bra Miljöval-el. Gift+ två katter. Har två vuxna barn
som inte bor hemma. Har skrivit tre böcker varav en är Naturskyddsföreningens årsbok
2012, Den Flamsäkra Katten.
Arbetar med FSSD i mina uppdrag för att kunna göra bästa möjliga rådgivning. Känner
stor trygghet i den metodiken, men tycker det är synd att den är så underskattad och
missförstådd idag. Har arbetat lite överallt: KemI, Naturvårdsverket, Miljöförvaltningen i
Stockholm, Svanen, Naturskyddsföreningen.
Mitt bidrag till er förening blir att kunna vägleda mellan vad som är stort och smått vad
gäller kemi och materialfrågor, dvs var sätter man sitt fokus för att göra största möjliga
nytta och vilka saker undviker man för att slippa väldigt lite hållbarhetsnytta av sitt
dyrbara engagemang. Dock utan att gå in i djupare utredningar på min fritid.”
http://www.reprofit.se/
Jonas Andersson är projektledare på Svenska FN-förbundet. Han har lång erfarenhet av
arbete inom ideell verksamhet och ungdomsrörelsen med flertalet olika styrelse och
ordförandeuppdrag. Jonas är Statsvetare men har även studerat mänskliga rättigheter,
interkulturell kommunikation och genusvetenskap. Fokusfrågor är aktörer och
incitament för hållbara samhällen, demokrati och cirkulär ekonomi.
Övriga nominerade är:
Inga övriga nominerade
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)
Till valberedning föreslås:
Omval av Tinde Carlbrand och nyval av Anneli Nordling (fd ordförande)
Valberedningen
Malin Åberg Aas, Tinde Carlbrand

