
Kandidater till styrelsen 

Arvid Skagerlid (suppleant 1 år) 

Födelseår: 1992 

Bor: Uppsala 

Utbildning: Juristprogrammet vid Uppsala universitet med inriktning 

mot konstitutionell rätt, migrationsrätt och mänskliga rättigheter. 

Sysselsättning: Bygglovshandläggare 

Arbetserfarenhet: Personlig assistent, bygglovsadministratör, 

heltidsvolontär på härbärge för papperslösa. 

Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Gick kursen Kreativ 

aktivism 2015, har varit aktiv i lokalgruppen i Uppsala sedan 2015. 

Brinner för: Fredsriket. Kraften hos människor som organiserar sig och kräver sin och andras 

rätt. 

 

Erik Svanberg (suppleant 1 år) 

Födelseår: 1990 

Bor: Stockholm. Uppvuxen i Kumla och på Öland. 

Utbildning: Master i utvecklingsstudier med fokus på konflikt och 

humanitära frågor, Graduate Institute of International and 

Development Studies i Genève. Kandidat i internationella relationer, 

University of St Andrews i Skottland. Och musik på Kaggeholms 

folkhögskola. 

Sysselsättning: Jobbar med katastrofstödsprojekt på PMU. 

Arbetserfarenhet: Praktikant på CARE International och Denis Mukwege Foundation, 

researcher för Humanitarian Quality Assurance Initiative, följeslagare genom ekumeniska 

följeslagarprogrammet EAPPI, och har arbetat med ensamkommande. 

Brinner för: Jämlikhetsfrågor, teologi och att bidra till inkluderande rörelser. Och att  gräva i 

backar med åttiotals-soul i skivbutiker och baka. 

 

Sofia Nordenmark (ordinarie ledamot 2 år) 

Födelseår: 1969 

Bor: Solna, Stockholm 

Utbildning: Jurist med inriktning på mänskliga rättigheter 

Sysselsättning: Jobbar som tematisk rådgivare för civilsamhälle och 

partnerskap på Rädda Barnen 

Yrkeserfarenhet: Jag har jobbat med mänskliga rättigheter i 

Latinamerika under en stor del av mitt yrkesliv och har bott i 



Colombia, Guatemala och Peru. Nu arbetar jag för barns rättigheter i alla de länder Rädda 

Barnen arbetar i. 

Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: I mitt yrkesliv har jag samarbetat mycket med 

Kristna freds och har alltid tyckt att det är en fantastisk organisation som står för ett stort 

engagemang och professionalitet.  

Brinner för: Jag brinner för att allas rätt att känna till och utkräva sina mänskliga rättigheter 

utan att det ska medföra några risker och lägger särskilt vikt vid att utrota diskriminering. 

 

Fredrika Gårdfeldt (ordinarie ledamot 2 år) 

Födelseår: 1983 

Bor: Saltsjö-Boo 

Utbildning: Prästutbildning i Svenska kyrkan och Teol Kand Lunds 

universitet 

Sysselsättning: Präst i Katarina församling, Svenska kyrkan 

Arbetserfarenhet: Präst i Svenska kyrkan sedan 2009 

Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Medlem 

Brinner för: Fredsteologi, nedrustning och människovärdet 

 

 

 

Valberedning  

Celina Falk  

Jag har varit engagerad i KrF sedan 2015 då jag gick ickevåldtränarutbildningen och har 

efter det hållit workshops när möjlighet har funnits. Nu bor jag i Luleå där vi har startat en 

lokalgrupp. Jag är också en av Svenska kyrkans representanter i Kyrkornas Världsråd, och 

ekumenik ligger mig varmt om hjärtat. 

 

Karolina Göranzon 

Jag blev först engagerad i KrF 2015 i samband med att jag gick ickevåld-tränarutbildningen 

och var en av dom som startade upp lokalgruppen i Uppsala igen. Där har jag varit med av 

och till sedan dess, bland annat i valberedningen och i styrelsen. Jag har även suttit i 

valberedningen för en av Uppsala Studentnationer, och jag skrev min masteruppsats om 

ickevåld och tredjeparts-närvaro i konfliktområden. 


