
Valberedningens förslag på mötespresidium Kristna Fredsrörelsens årsmöte 2022 
 
Mötesordförande 
Claes-Göran Ydrefors 
 
Vice mötesordförande 
Henric Götefelt 
 
Mötessekreterare 
Elisabet Lundgren  
 
Justerare: Föreslås under mötet 
Rösträknare: Föreslås under mötet 
 
Valberedningens förslag på ordförande 
 
Omval Ordförande (1 år) 
Sara Lindblom 
Valberedningens motivering: Sara har lång erfarenhet av Kristna fredsrörelsen och ett starkt 
engagemang för fred och ickevåld. Sara bidrar bland annat med lång erfarenhet av att 
arbeta med internationella frågor och hög strategisk kompetens. Sara har varit ordförande 
sedan år 2020.  
 
Valberedningens förslag på ledamöter i styrelsen 
 
Omval Ordinarie ledamot, (2 år) 
Jacob Carlbäcker 
Valberedningens motivering: Jacob har lång erfarenhet av att arbeta i styrelsen och god 
kännedom om styrelsens arbetsformer och styrdokument. Jacob bidrar med strategisk 
kompetens och lång erfarenhet av engagemang i fred- och ickevåldsrörelsen. 
 
Ida Eriksson  
Valberedningens motivering: Ida har varit ledamot i styrelsen sedan 2019 och är väl insatt i 
styrelsens arbete och planer. Ida bidrar med bland annat erfarenheter av organisations- och 
verksamhetsutveckling. 
 
Omval Ordinarie ledamot (1 år) 
Julle Bergenholtz 
Valberedningens motivering: Julle har varit ledamot i styrelsen sedan år 2020, senaste året 
som vice ordförande. Julle har stor erfarenhet av civilsamhället, styrelsearbete samt har flera 
års erfarenhet av att arbeta med internationella frågor. 
 
Nyval ordinarie ledamot,  2 st (2 år)  
Niclas Persson 
Valberedningens motivering: Niclas har lång erfarenhet av styrelsearbete i civilsamhället och 
även erfarenhet av politiskt arbete. Niclas bidrar bland annat med erfarenhet av att vara 
styrelse i modern civilsamhällesorganisation med lång rörelsetradition. 
 



 
 
Maria Lundberg 
Valberedningens motivering: Maria har lång erfarenhet av humanitärt arbete och 
fredsarbete, både på plats utomlands och från Sverige. Maria bidrar bland annat med 
kunskap om strategiskt arbete.  
 
Nyval Suppleant 2st, (1 år) 
Benjamin Ulbricht  
Valberedningens motivering: Benjamin är präst, musiker och medförfattare till Lilla 
fredsboken. Benjamin bidrar bland annat med engagemang i freds- och miljörörelsen samt 
engagemang för de teologiska och existentiella dimensionerna av frid och fred.  
 
Suppleant nr 2 - Vakant 
 
Kvarstående ledamöter 2021-2023 
Elin Lundell 
Sofia Nordenmark 
Fredrika Gårdfeldt 
 
Valberedningens förslag till val av revisorer 
Auktoriserad revisor (1 år) 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, huvudansvarig Gunnar Thullberg  
 
Föreningsrevisor (1 år) 
Anette Månsson, ordinarie 
Ewert Bengtsson, ersättare  
 
Valberedningens förslag till valberedning 
Ledamöter valberedning (1 år) 
Anna Rehnberg (omval) 
Henric Götefelt (omval) 
Karolina Göranzon (omval)  
Celina Falk (omval)  
 
 
 


