Valberedningens förslag till Fair Actions årsmöte 2022
Fair Actions stadgar säger att årsmötet ska ”välja en styrelse på minst tre personer. Antalet ledamöter
fastställs av årsmötet på förslag av valberedningen. Mandattiden är två år”.
Den senaste tiden har styrelsen bestått av sju personer. Årsmötet 2021 valde nio ledamöter men två
avgick under året på grund av nya arbetsförhållanden.

Hur valberedningen jobbat
Valberedningen för Fair Action har under året haft tre fysiska möten, flera telefonmöten och
mailkontakt. Vi har följt föreningens verksamhet och haft kontakt med alla i sittande styrelse och
med personal på kansliet.
Vi har fokuserat på att hitta en styrelse med bred kompetens och särskilt letat efter erfarenhet om:
•
•
•
•
•

Finansiering
Strategisk planering
Ungdomsperspektiv
Föreningserfarenhet och medlemsengagemang
Föreningens sakfrågor

Kandidater har efterlysts via annons i medlemsutskick och föreningens digitala
kommunikationskanaler. Vi har fått in många meriterade kandidater som vittnar om att föreningen
har en hög trovärdighet och stark ställning. De flesta som söker styrelseuppdragen är inte
medlemmar innan.
Valberedningen föreslår att årsmötet väljer fyra revisorer på samma sätt som föreningen haft sedan
2019. Två auktoriserade revisorer vilket är enligt föreningens stadgar och ytterligare två revisorer
med särskilt uppdrag att granska styrelsens arbete och föreningsdemokratin.

Styrelseledamöter valda vid förra årsmötet på 2 år med 1 år kvar
Julia Engqvist
Julia är kampanjansvarig på djurskyddsorganisationen World Animal Protection Sverige. Arbetade
tidigare som miljösamordnare och projektledare på Stiftelsen Håll Sverige Rent, och på
insamlingsavdelningen på Världsnaturfonden WWF. Har en naturvetenskaplig master och har läst
kurser i internationella relationer och miljöledning.
Liv Fjellander
Liv är projektledare för hållbar konsumtion på Svenska Miljöinstitutet IVL. Dessförinnan var hon
Strategy director på Futerra, en förändrings- och kommunikationsbyrå inriktad på hållbar utveckling.
Där har hon påverkat branscher som bygg, mat, kläder, möbler och stadsutveckling. Hon har lång
erfarenhet av civilsamhället inom freds-, utvecklings- och genusfrågor genom organisationer som
PeaceQuest och Kvinna till Kvinna. Hon var dessutom en av initiativtagarna till Fair Action.

Sandhya Randberg
Sandhya är pedagog och företagare. Hon har arbetat med rättvis handel i 25 år och har bland annat
startat Världsbutiken i Västerås. Genom sitt företag Oria säljer hon ekologiska kläder och tygkassar.
Oria har såväl små som stora kunder. Sandhya har varit med i flera föreningssammanhang och har
även arbetat som konsult på företaget Coompanion där hon stöttat initiativ till nya företag och
utbildat i styrelsearbete.

Förslag till omval på 2 år
Sofia Stenfeldt
Sofia är strateg på kommunikationsbyrån Qlok. Hon har lång erfarenhet av kommunikation och
opinionsbildning på flera fackförbund, ungdomsorganisationer och i hyresgäströrelsen. Sofia har
utbildning bland annat i freds- och konfliktvetenskap, psykologi samt reklam- och PR-vetenskap.
Jonas Andersson
Jonas 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.
Magnus Hedenmark
Magnus driver företaget re:profit och arbetar med kemi, miljögifter och cirkulär ekonomi. Utbildad
ekotoxikolog och biolog. Har tidigare arbetat på bland annat Kemikalieinspektionen,
Naturvårdsverket, Miljöförvaltningen i Stockholm, Svanen och Naturskyddsföreningen.

Förslag till nyval 2 år
Rebecka Winell
Rebecka arbetar med insamling på Barncancerfonden och har spetskompetens inom stora gåvor och
testamentesgåvor. Hon har erfarenhet av den Brittiska och Svenska insamlings sektorn, och betraktar
sig som kosmopolit. Rebecka är jurist med en master i internationella relationer.

Shanar Tabrizi
Shanar arbetar som konsult åt FN-organisationer och ideella organisationer. Hon har jobbat med
utvecklingsarbete med fokus på klimat, miljö och jämställdhet på FNs miljöprogram, samt med
påverkansarbete och policyfrågor inom cirkulär ekonomi i Bryssel. Shanar har även arbetat med
schyssta/fossilfria pensioner.

Shari Sabel Strandmark
Shari är sedan 2018 utbildningssamordnare på Schyst resande. Hon har bakgrund som projektledare
inom utbildning, teater och film med fokus på barn och unga. Shari har god föreningsvana och har
grundat två ideella organisationer. Hon har även stor internationell erfarenhet med kontakter och
projekt i Guatemala, Etiopien och Serbien.

Förslag till revisorer
Jenny Gentele (auktoriserad revisor, ABC Revision)
Suppleant Angelika Thor (auktoriserad revisor, ABC Revision)
Samt föreningsrevisorer:
Agneta Gunnarsson
Statsvetare från Lund. Arbetat på dagstidningar och 1989 redaktör för tidskriften Nyheter från
Latinamerika (gavs ut av Utbildning för biståndsverksamhet, nuvarande Latinamerikagrupperna).
Sedan dess haft idéburna organisationer inom bistånds- och utvecklingsområdet som fokus – som
anställd, förtroendevald eller konsult, bland annat några år på Rädda Barnen med
samhällsstyrningsfrågor (good governance). Var ordförande för Fair Action (dåvarande Fair Trade
Center) under fyra år.
Sofia Lindström
Sofia är sociolog med inriktning inkludering och hållbar utveckling, och jobbar som konsult i egen
firma. Sofia har tidigare jobbat på föreningen Ordfront, samt som verksamhetsutvecklare med
koppling till demokrati- och samverkansfrågor på Sandvikens kommun.
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