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Förord
Unionen har utvecklats mycket sedan starten för sju år sedan. Vi har vuxit som 
organisation, både genom den stora ökningen av medlemsantalet och genom 
ett stort ökat anseende i samhället. Förändringarna påverkar vårt sätt att arbeta 
både internt och externt. Vår organisation kommer även framöver att behöva 
både nytänkande och en förmåga att förvalta och bygga vidare på det som blivit 
Unionens styrka.
Samhället och arbetslivet som Unionen arbetar i förändras ständigt och därmed 
också våra medlemmars behov och förväntningar på oss som fackförbund. Vi 
har många viktiga vägval framför oss, både på kort och på lång sikt. Vi måste 
också klara att utveckla vår egen inre demokrati och organisation. 
Kongressen bestämmer de stora inriktningsbesluten, men kraven och förvänt-
ningarna på en kommande förbundsstyrelse är ändå mycket stora. Unionen är 
idag världens största fackförbund för tjänstemän. Vi har en mycket omfattande 
verksamhet, vilket kräver en hel del av förbundsstyrelsen vad gäller kompetens, 
förmågor och personligheter.
Valberedningen har under kongressperioden besökt alla regioner och diskute-
rat valfrågor i flera omgångar med er förtroendevalda. Vi har då fått mycket bra 
input och lyssnat till vad ni tycker är viktigt i en kommande förbundsstyrelse, 
exempelvis vad gäller representativitet, kompetens, ledarskap och förväntning-
ar på vår förbundsstyrelse. Vi hade på förra kongressen och på ett följande för-



va
lb

er
ed

ni
ng

en

s förslag

valberedningens förslag

valberedningens förslag

bundsråd diskussioner om jäv i revisorernas uppdrag. I det fallet kom vi också 
fram till vad som ska gälla.
Under kongressperioden har vi varit med på förbundsstyrelsemöten. Vi har haft 
kontinuerliga kontakter med nuvarande styrelseledamöter för att följa styrel-
sens arbete och fånga upp synpunkter. Inför detta val har vi intervjuat alla nya 
nominerade. Vad gäller presidievalet har vi haft särskilda samtal med de som 
nominerats. Det har gett oss möjligheter att bilda oss en uppfattning om alla 
kandidater. Vi har också haft resonemang om Unionens värdegrund. Alla våra 
förslagna kandidater har uttalat att de står bakom den.
I det förslag vi har kommit fram till har vi utgått från det pussel av kompetenser, 
erfarenheter och personligheter, som vi tillsammans med er har diskuterat oss 
fram till behövs. 
I förslaget till förbundsstyrelse finns en spridning i åldrar, regioner, branscher. 
Här finns erfarenheter präglade av olika bakgrund, yrken och engagemang. 
Medelåldern ligger kvar på samma som vid förra kongressvalet ca 44 år, trots 
att ett antal personer som då var med blivit fyra år äldre. 
Här finns personer som kan tillföra styrelsen nytänkande, visioner, mångfald, 
facklig ideologi och mod och det finns också stabilitet, trygghet och ekonomisk 
kompetens. 
I presidiet har vi särskilt fokuserat på betydelsen av ideologi, visioner, social/
medial, mod - att våga ta svåra beslut, handlingskraft, ledarskap – tydlighet, 
bra omdöme och sunt förnuft vad gäller ekonomi. Vi menar att de personer vi 
föreslår står för detta.
Tillsammans finns det mycket klokhet hos de kandidater vi föreslår. Klokhet 
som kommer alla våra medlemmar till nytta. Vi utgår också från att det blir en 
tillgänglig styrelse, då alla har uttryckt en vilja att arbeta nära våra medlemmar. 
Vi är övertygade om att den styrelse vi föreslår, kommer att fungera utmärkt 
utefter de krav och önskemål vi fått från medlemmar och regioner.
En enig valberedning lämnar härmed sitt förslag till en ny förbundsstyrelse.



Martin Linder Förbundsordförande

Utbildning/erfarenhet Marknadseko-
nom DIHM IHM Business School och 
därefter 15 års fackligt arbete inom AB 
Volvokoncernen.

Erfarenheter av förtroendeuppdrag 15 
års fackligt arbete som klubbordföran-
de, koncernordförande, bolagsstyrel-
ser, EWC-ledamot med mera. Tidiga-
re ledamot i Sifs förbundsstyrelse och 
ledamot i regionsstyrelsen Unionen 
Göteborg.

Jag kan jag bidra med Ett starkt en-
gagemang och bidrar i Unionens ut-
veckling som Sveriges och Europas 
bästa och viktigaste fackförbund för 
privatanställda tjänstemän. Jag tror 
att jag bidrar med olika perspektiv i 
frågor, jag säger ofta ”låt oss proble-
matisera frågan”, vilket är en viktig roll 
för en styrelse. En styrelse ska ha rätt 
balans mellan att utmana organisatio-
nen, vara obekväma och samtidigt ge 

energi, stöttning och tydlighet. Jag tror 
jag bidrar till detta.

Styrkor/svagheter Mina styrkor är att 
jag är drivande, analytisk, strategisk 
och bra på att lyssna in medlemmar 
och förtroendevalda, att fånga upp 
viktiga frågor och formulera mål kring 
dessa. Jag har inte min styrka kring 
det som gäller uppföljning och förvalt-
ning.

Något du inte vet om mig Min barns-
liga sida känner inte alla till, jag fira-
de min 40-årsdag på Disneyworld, är 
den hemma som är mest entusiastisk 
kring Barnkanalens fredagskvällar. Tar 
gladeligen barnen som gisslan för att 
se animerade filmer, bygga Lego eller 
för att spela TV-spel.

Ålder 41 år

Nuvarande sysselsättning   
2:e vice ordförande Även nominerad till 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande, ordinarie ledamot och suppleant

Region Stockholm



Peter Hellberg
1:e vice ordförande

Utbildning/erfarenhet Systemvetenskaplig linje, Linköpings Univer-
sitet, 1985-89. Systemutvecklare på Lantbruksdata AB 1989-93, 
Responsor AB 1993-97 och IBM Svenska AB 1997-2010.
Erfarenheter av förtroendeuppdrag Klubbstyrelse under 1994-
2008, klubbordförande under 1995-2005, region(avdelning)styrel-
se under 1996-2005, samt förbundsstyrelsen från 2000 och vice 
förbundsordförande från 2004.
Jag kan jag bidra med Jag kan tillföra struktur och erfarenhet och 
jag kan bidra till att vaska fram lösningar som vi gemensamt kan 
stå bakom. Förhoppningsvis tillför jag trygghet genom att vara kun-
nig i t.ex. stadgefrågor och i historiken bakom varför vi gör som vi 
gör i förbundet.
Styrkor/svagheter Jag är lösningsorienterad och noggrann. Tycker 
själv att jag har en förmåga att snabbt uppfatta nya situationer och 
lösa dem. Något som kan vara både en styrka och en svaghet är 
att jag kan bli ganska tvär om jag inte fått något att äta på länge.
Något du inte vet om mig Jag kan bli (för) tävlingsinriktad när det 
gäller kunskapsspel. Jag kan inte riktigt ta förluster i t.ex. TP, Quiz-
kampen eller NE-spelet.

Även nominerad till Förbundsordförande, 2:e vice ordförande, ordinarie 
ledamot och suppleant

Ålder 49 år

Nuvarande sysselsättning  
1:e vice ordförande

Marina Åman
2:e vice ordförande

Utbildning/erfarenhet 3-årigt gymnasium, därefter bl a projektle-
darkurser, ITIL-certifiering, ledarskap & personlig utveckling, SIFs 
KUT och Högre Uppdrag, mm.
Erfarenheter av förtroendeuppdrag Klubbordförande, koncern-
facksordförande, EWC-ledamot, ledamot i branschdelegation, re-
gionordförande i Stockholm, kongressledamot, FR-ledamot, erfa-
renhet från internationella fackliga möten mm.
Jag kan jag bidra med Min breda erfarenhet från såväl IBM som 
Unionen ger mig en bra bas. Jag har jobbat med många olika kul-
turer och lärt mig något av alla. Att jag dessutom är född och upp-
vuxen i Norrbotten, jobbar i Stockholm och bor i Sörmland ger mig 
inblick i och respekt för de olika förutsättningar som råder i olika 
regioner. Mina erfarenheter som projektledare gör att jag är duktig 
på att planera och strukturera. 
Styrkor/svagheter  Analytisk, lösningsorienterad och duktig på att kom-
municera. Påläst och snabb att ta in ny information. Jag arbetar bra un-
der tidspress, är strukturerad och tar kritik bra. Mina svagheter är att jag 
ibland pratar för mycket och att jag kan uppfattas som ett kontrollfreak.
Något du inte vet om mig Jag älskar att köra snöskoter och är en he-
jare på att borra med motorisborr. Förutom flytande engelska förstår 
jag danska och norska och kan göra mig hjälpligt förstådd på franska.

Även nominerad till 1:e vice ordförande, ordinarie ledamot och suppleant

Ålder 41 år

Region Stockholm Region Stockholm

Nuvarande sysselsättning  
Service Delivery Manager, vice klubbordfö-
rande samt ordinarie EWC-ledamot på IBM.



Helena Ahrén 
Förbundsstyrelseledamot

Även nominerad till 2:e vice ordförande och förbundsstyrelsesuppleant

Ålder 46 år

Nuvarande sysselsättning   
Arbetar med marknad och exportförsälj-
ning på Munksjö Aspa Bruk AB.

Stefan Carlsson 
Förbundsstyrelseledamot

Utbildning/erfarenhet Gymnasieingenjör med påbyggnadsutbild-
ning telekommunikation.Olika högskolekurser samt mängder med 
fackliga kurser genom åren.
Erfarenheter av förtroendeuppdrag Olika klubbuppdrag, nu vice 
ordförande i riksklubben. Regionstyrelseledamot 1994-2013. Le-
damot i förbundsstyrelsen från 2004, tidigare 2:e vice ordförande i 
Unionen och SIF.
Jag kan jag bidra med Stabilitet och kontinuitet. Jag driver kärnfrågor-
na i Unionen som verkligen ger medlemsnytta, kollektivavtal och lokal 
facklig organisering. Jag är ärlig och står för det jag tror på även när 
det blåser. Kan bidra med att hitta lösningar och kompromisser för att 
komma framåt i svåra situationer. Jag har lång erfarenhet av fackligt 
arbete på alla nivåer och den erfarenheten delar jag med mig av.
Styrkor/svagheter  Jag är tydlig med mina åsikter och konsekvent 
och uthållig i motgång. Jag är pedagogisk och försöker få alla att 
förstå hur jag tänker.Det kan uppfattas som att jag pratar mycket 
ibland men det beror endast på mitt engagemang och en vilja att 
förmedla budskapet.
Något du inte vet om mig Jag står med båda benen på (och även i) 
jorden, då jag har ett mindre jordbruk som hobby. 

Även nominerad till Förbundsstyrelsesuppleant

Ålder 59 år

Nuvarande sysselsättning  
Avtalsspecialist på HR, Compensation 
och Benefits, TeliaSonera Sverige AB. 
Arbetar lokalt fackligt på heltid.

Utbildning/erfarenhet Civilekonom med inriktning ”Management i 
små- och medelstora företag”, Organisation & Ledning på D-nivå. 
Projektledare i interna IT-utvecklingsprojekt och arbetsprocesser. 
Representerar internationellt och behärskar affärsengelska flytande. 
Erfarenheter av förtroendeuppdrag Ordförande i Unionen Bergslagen, 
varit ledamot/suppleant sedan 2010. Var ledamot i SIF Värmland. Ti-
digare vice ordförande i branschdelegation. Fackligt engagerad i 8 år. 
Jag kan jag bidra med Förmåga att se från helikopter-perspektiv till 
vad detta innebär för att kunna omsättas på detaljnivå, en organi-
satorisk förmåga. Ett politiskt omvärldsintresse vad gäller arbets-
marknad i synnerhet och en analytisk förmåga kring vilka krav det 
kan innebära på förbundet. God kunskap om förbundet och inte 
minst en vilja och ett engagemang att driva på utvecklingen framåt! 
Att våga tänka nytt och ta tag i alla frågor som behövs.
Styrkor/svagheter Engagerad, drivande, självständig, ärlig, an-
svarstagande och respekterar andras åsikter. Har fokus att alltid 
hitta lösningar och värjer inte för obekväma frågor. Till de svagare 
sidorna finns en perfektionist-iver vilket inte alltid är nödvändig. 
Något du inte vet om mig Efter universitetet fick jag frågan om jag fun-
derat på att ge mig in i politiken? Det hade jag inte då, men här är jag 
nu och på något sätt börjar cirkeln kännas sluten.

Region Bergslagen Region Öst



Björn Ekblom 
Förbundsstyrelseledamot

Även nominerad till Förbundsstyrelsesuppleant

Ålder 39 år

Nuvarande sysselsättning   
Klubbordförande för riksklubben 
på Eltel Networks.

Mikael Hansson 
Förbundsstyrelseledamot

Utbildning/erfarenhet Tekniskt gymnasium, Kvalitetsutvecklare (ef-
tergymnasial), Göteborgs Universitet, Handelshögskolan; Statistik, 
Fysik/kemi, konfliktlösning, Medicinhistoria, Arkeologi. Stockholms 
Universitet; Arbetslivets juridik.
Erfarenheter av förtroendeuppdrag Jag är ledamot i Unionens för-
bundsstyrelse, klubbordförande på AstraZeneca R&D, ledamot re-
gionstyrelsen i Göteborg, och sammankallande för branschrådet 
Farmaci & Hälsa.
Jag kan jag bidra med Att värna de demokratiska och ideologiska 
fackliga värderingarna. I ett långsiktigt hållbart perspektiv fortsätta 
att bygga Unionen som ett framgångsrikt och starkt fackförbund. 
Det är viktigt att medlemsperspektivet genomsyrar allt vi gör och 
att vi fortsätter arbetet med att stärka alla förtroendevalda.
Styrkor/svagheter Jag är eftertänksam och noggrann och tycker 
det är viktigt med långsiktighet. Kan fatta snabba beslut om det 
behövs, men tycker det är viktigare att det blir hyfsat rätt. Jag kan 
vara envis och bli lite grinig ibland, men det kanske är både styrka 
och svaghet.
Något du inte vet om mig  Jag tycker om att segla, köra motorcykel 
och fixa med sommarhuset i Bohuslän.

Även nominerad till Förbundsstyrelsesuppleant

Ålder 56 år

Nuvarande sysselsättning  
Senior CMC Documentation Lead 
samt klubbordförande på AstraZe-
neca R&D, Mölndal.

Utbildning/erfarenhet 3-årig naturvetenskaplig linje. Har arbetat 
som driftingenjör och teamchef i telekombranschen. Många upp-
drag inom Unionen.
Erfarenheter av förtroendeuppdrag Regionstyrelse och klubbstyrel-
se från 2006. Från 2010 arbetar jag heltid för klubben och är sedan 
2011 ledamot i förbundsstyrelsen. Från 2015 ordinarie ledamot i 
Eltel ABs bolagsstyrelse.
Jag kan jag bidra med Har lätt för att se helheten och vill ofta vid-
ga debatten. Kanske också från ett nytt eller oväntat perspektiv. 
I styrelsen har jag inget emot att vara den som ställer obekväma 
frågor eller ifrågasätta det jag uppfattar är fel. Att Unionen på ett 
smart och smakfullt sätt leder återtåget av förtroendevalda på våra 
arbetsplatser är en hjärtefråga för mig under de närmsta åren.
Styrkor/svagheter  Jag måste se meningen med saker innan jag 
startar och har ibland svårt att vara tyst när jag ibland ”borde”. 
Förstår komplexa sammanhang snabbt och kan förklara dem för 
andra. Är djärv men inte korkad. En skoningslös förhandlare, dold 
bakom ett gemytligt yttre.
Något du inte vet om mig  Jag har blivit pappa och jag älskar det! 
Följer intresserat börsen och världsekonomin. Mitt tidigare intresse 
av att lusläsa förbundets stadgar har falnat. 

Region Göteborg Region Göteborg



Martin Johansson
Förbundsstyrelseledamot

Även nominerad till Förbundsordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice 
ordförande och förbundsstyrelsesuppleant

Ålder 48 år

Nuvarande sysselsättning   
Passenger Service Coordinator, 
Scandinavian Ground Handling. 

Utbildning/erfarenhet Gymnasieekonom, samt 30 högskolepoäng.
Erfarenheter av förtroendeuppdrag Jag är klubbordförande, har 
varit vice ordförande i regionstyrelsen samt är förbundsstyrelse-
ledamot.
Jag kan jag bidra med Jag bidrar med styrka, glädje och vilja. Jag 
är påläst inför våra möten och framför mina åsikter. Lyssnar in vad 
andra säger och kan även ändra åsikt.
Styrkor/svagheter Jag för fram mina åsikter men lyssnar även in 
andra åsikter. Tror mycket på styrelsens gemensamma styrka och 
att jag är en positiv kugge i denna gemenskap. För fyra år sedan 
skulle jag ha sagt att jag har svårt att ta negativ kritik men jag upp-
lever att det är något jag lärt mig under dessa år.
Något du inte vet om mig Bor fortfarande kvar på PAMPVÄGEN.

Även nominerad till 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande och för-
bundsstyrelsesuppleant

Ålder 44 år

Nuvarande sysselsättning 
Jag arbetar som ekonom på 
Gestamp HardTech.

Utbildning/erfarenhet Gymnasieekonom, del av artilleriets reserv- 
officersutbildning, Nordiska Folkhögskolan i Genève, SAS Le-
adership program, Bolagsstyrelseutbildning PTK, Kommunikologi.
Erfarenheter av förtroendeuppdrag Jag är ledamot i klubbstyrelsen 
SASTF, ledamot regionstyrelsen Stockholm, ledamot förbundssty-
relsen och ordförande Unionens A-kassa.
Jag kan jag bidra med Uppfattas ofta som orädd och någon som 
vågar ställa de obekväma frågorna. Jag hoppas kunna bidra med 
de erfarenheter jag fått genom livet samt att vi alltid skall försöka 
se varandras olikheter som styrkor för/i helheten. Till sist hoppas 
jag kunna bidra med humor och lite skratt också.
Styrkor/svagheter Styrkor o svagheter är ofta de samma...och kan 
vara styrkor alternativt svagheter i olika situationer. Jag kan vara 
envis men lyhörd, vara bestämd men prestigelös. Jag tror att sam-
talet är viktigt och att tillstånd smittar.
Något du inte vet om mig Jag har jobbat med en del festivaler i mitt 
liv. Började med Stockholm Water Festival, som jag arbete med 
under många år. Fortsatte sedan vidare till Stockholm Pride, där jag 
började som parkchef för att sedan bli vice ordförande under 4 år.

Ulrika Johansson
Förbundsstyrelseledamot

Region Stockholm Region Norrbotten



Gun Karlsson 
Förbundsstyrelseledamot

Även nominerad till 1:e vice ordförande (tackat nej) och förbundsstyrelse-
suppleant

Ålder 62 år

Nuvarande sysselsättning   
Ledamot i Förbundsstyrelsen, klubbord-
förande på heltid vid Sveriges Television 
samt ledamot i SVTs styrelse.

Victoria Kirchhoff 
Förbundsstyrelseledamot

Utbildning/erfarenhet 3 års universitetsstudier med bland annat me-
dia- och kommunikation samt sociologi. Ett antal fackliga utbildning-
ar som bolagsstyrelseutbildning, Unionens/Mercuris ledarskapsut-
bildning, kommunikologi, projektledning och marknadsföring.
Erfarenheter av förtroendeuppdrag Klubbordförande, ledamot och 
ordförande i regionstyrelsen, ledamot Unionens A-kassas styrel-
se, ledamot förbundsstyrelsen, ledamot Ingenjörssamfundets/ISFs 
styrelse, suppleant UNI Global Union Womens Committee.
Jag kan jag bidra med Utvecklingsdriv, balans mellan idé och mark-
nad, nöjer mig inte med ”det lätta beslutet”... Drivs av att åstad-
komma saker tillsammans!
Styrkor/svagheter Pragmatisk, står rak när det blåser, har integritet 
och är social, samtliga är egenskaper som kan vara både positiva 
och negativa, beroende på situation.
Något du inte vet om mig Har skrivit en bok om teknik, miljö och 
demokrati, men också layoutat serietidningen Kalle Anka och över-
satt barnböcker.

Även nominerad till Förbundsordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice 
ordförande och förbundsstyrelsesuppleant

Ålder 47 år

Nuvarande sysselsättning  
Marknadskoordinator på Egmont 
Publishing Kids AB.

Utbildning/erfarenhet 2-årig ekonomisk fackskola, 3-årig mö-
belsnickarutbildning med utfört gesällprov, högskolekurser i ar-
betsmiljö, arbetslivets juridik, mm. 
Erfarenheter av förtroendeuppdrag Jag har jobbat fackligt i klubben 
på SVT sedan 1998, varit ordförande sedan 2010. Var tidigare med 
i Sif Stockholms styrelse, är med i förbundsstyrelsen sedan 2004. 
Är ledamot i UNI Europa Women samt suppleant i UNI Europa och 
världsstyrelsen.
Jag kan jag bidra med Jag vill och tror att jag kan bidra till att Unionen 
tar nästa steg i utvecklingen, blir ett förbund där medlemmarna kän-
ner igen sig, ett förbund som syns och hörs i samhällsdebatten, som 
jobbar och lobbar för de frågor som är viktiga i alla branscher, som går 
före och påverkar utvecklingen på arbetsmarknaden och som också 
stärker det internationella arbetet samt medlemmarnas inflytande. Ett 
förbund som står för värdegrunden alla människors lika värde.
Styrkor/svagheter Styrkor - initiativrik, lösningsorienterad, energisk, 
empatisk, uthållig, beslutsför, stabil, förankrad, får saker gjorda och 
lämnar inget ofärdigt. Svagheter - det kan gå lite för snabbt ibland.
Något du inte vet om mig Är händig, snickrar möbler, målar tavlor 
och sjunger i kör. Är nyfiken på och intresserad av människor från 
när och fjärran och från olika miljöer.

Region Stockholm Region Sydväst



Hans Lindau 
Förbundsstyrelseledamot

Även nominerad till Förbundsstyrelsesuppleant

Ålder 48 år

Nuvarande sysselsättning   
Klubbordförande inom Ellos Group AB 
sedan 2001.

Theres Sysimetsä 
Förbundsstyrelseledamot

Utbildning/erfarenhet Universitetsstudier i statskunskap och juridik. 
Har själv varit kursledare inom mötesteknik, organisationsutveck-
ling och opinionsbildning.
Erfarenheter av förtroendeuppdrag Ledamot i region Stockholm, 
förhandlingsdelegation, kongress, förbundsråd. Tidigare Ung Are-
na, klubbstyrelse och TCO-råd. Samt styrelseposter bl a i Amnesty, 
Scouterna och Studentkåren.
Jag kan jag bidra med Har en annan facklig erfarenhetsprofil än 
många andra då jag varit klubblös under större delen av mitt en-
gagemang. Det gör att jag har ett annat perspektiv på hur fackligt 
arbete kan bedrivas. Med en bred erfarenhet från idéburna organi-
sationer, både som förtroendevald och som anställd, har jag kun-
skap om organisationsutveckling, stort kontaktnät, ett politiskt och 
opinionsbildande tänk som jag tror Unionen kommer ha nytta av. 
Utöver det har jag ett tydligt, ihållande målfokus och finsk Sisu.
Styrkor/svagheter Jag står för vad jag tycker, är ärlig och rak, vilket 
ibland kan uppfattas burdust. Jag har lättare att se utmaningar än 
framgångar. Jag är energisk, prestigelös, ideologiskt driven och 
har lätt för att bjuda på mig själv och få andra att växa.
Något du inte vet om mig Jag har rest jorden runt på en RO/RO-båt 
och jag spåddes en gång i tiden en mycket lovande karriär som kemist.

Även nominerad till 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande och för-
bundsstyrelsesuppleant

Ålder 37 år

Nuvarande sysselsättning  
Verksamhetschef på Stockholms Ungdom, en 
paraplyorganisation för ungdomsorganisationer.

Utbildning/erfarenhet Ekonomiskt gymnasium, högre specialkurs i 
ADB(IT). Arbetat på Ellos IT 1986-2010, därefter klubbordförande 
på heltid från 2010. Har varit förtroendevald sedan 1991 och har 
utbildat mig via HTF/Unionen.
Erfarenheter av förtroendeuppdrag Klubbordförande, EWC-leda-
mot, ledamot i bolagsstyrelsen, regionstyrelseledamot och för-
bundsstyrelseledamot, har även nationella och internationella upp-
drag, främst inom Handel.
Jag kan jag bidra med Med min breda erfarenhet kring Unionens 
avtal, branscher och verksamheter har jag en god uppfattning om 
vad medlemsnytta innebär. Jag gör alltid mitt bästa, oavsett fråga, 
för Unionens medlemmar. Jag trendspanar och gillar att utveckla 
politiken runt våra avtal, vilket behövs för att skapa förutsättningar 
för bra kollektivavtal in i framtiden.
Styrkor/svagheter Plus-Orädd, innovativ och analytisk förtroende-
vald med bred erfarenhet och stor nyfikenhet. Minus-Otålig och vill 
alltid ge min bild av en frågeställning.
Något du inte vet om mig Jag gillar matlagning och trädgård, vilket 
gör att jag försöker lära, laga och leva närproducerat.

Region Sjuhall Region Stockholm



Kim Bodén 
1:e förbundsstyrelsesuppleant

Även nominerad till Förbundsstyrelseledamot

Ålder 30 år

Nuvarande sysselsättning   
Laborant på Boliden Rönnskär, jobbar 
nästan 100 % fackligt.

Utbildning/erfarenhet 2-årigt gymnasium, hälsosjukvårdslinje, fack-
liga utbildningar genom HTF, PTK och Unionen.
Erfarenheter av förtroendeuppdrag Jag är klubbordförande och re-
gionstyrelseledamot, har bildat klubb och har suttit som personal-
representant i bolagstyrelsen.
Jag kan jag bidra med Jag kan bidra med erfarenheter av beman-
ningsbranschen, mångfald, och glädje i det fackliga arbetet. Jag 
brinner för demokrati och den svenska modellen.
Styrkor/svagheter Jag är bra på att kommunicera i mindre grupper 
men tycker att det är svårare i stora sammanhang. Jag är bra på 
att få individer att växa.
Något du inte vet om mig Om jag ska träna så tycker jag att kam-
sporter är det bästa, t ex Kick boxning och Thaiboxning.

Även nominerad till Förbundsstyrelseledamot

Ålder 42 år

Nuvarande sysselsättning  
Arbetar heltid fackligt på Proffice 
och är ordförande för riksklubben. 

Utbildning/erfarenhet Lärarutbildning åk 4-9 NO samt ledarskaps-
utbildning Unionen.
Erfarenheter av förtroendeuppdrag Ordförande lokala klubben 
Rönnskär, ordförande PTK Boliden, ledamot Boliden koncernråd, 
ledamot Boliden work council, suppleant i regionsstyrelsen, leda-
mot i branschdelegation.
Jag kan jag bidra med Förhoppningsvis så kan jag bidra med ett 
mer ungdomligt synsätt, hur vi ska kunna öka den fackliga med-
vetenheten och engagemanget hos unga. Eftersom att jag är från 
norra Norrland så tror jag även att mina erfarenheter kring det är 
något jag kan bidra med.
Styrkor/svagheter Mina styrkor är mitt engagemang, min vilja att 
lära mig, jag är social och utåtriktad och har en positiv inställning. 
Jag tror att en svaghet är min brist på tidigare erfarenhet men jag 
är säker på att jag genom min vilja att lära mig och mitt engage-
mang kan få den kunskap som krävs för denna roll.
Något du inte vet om mig Jag är gift och har två barn. Jag älskar 
att laga mat och baka. Att jag sa när vi flyttade till hus att jag aldrig 
skulle ha en studsmatta på tomten (det är så fult) och nu har vi en 
som är över fyra meter i diameter…

 Pamela Valenzuela Silva 
2:e förbundsstyrelsesuppleant

Region Västerbotten Region Stockholm



Stefan Öberg 
3:e förbundsstyrelsesuppleant

Även nominerad till Förbundsstyrelseledamot

Ålder 29 år

Nuvarande sysselsättning   
Projektkonstruktör inom nyutveckling 
på Fagerhults Belysning AB.

Utbildning/erfarenhet 3 år naturvetenskap på gymnasiet, högsko-
lekurser inom konstruktion, produktionsteknik och arbetsrätt. Har 
tidigare arbetat inom ytbehandlingsindustrin och som lagerchef.
Erfarenheter av förtroendeuppdrag Började min bana som förtro-
endevald för ca 5 år sedan i Ung Arena där jag var invald i styr-
gruppen, är ordförande i klubben samt 1:e vice ordförande i regi-
onstyrelsen Småland.
Jag kan jag bidra med I förbundsstyrelsen ser jag att jag kommer 
kunna bidra med de erfarenheter och den kunskap som jag samlat 
på mig som både anställd och förtroendevald inom industrin. Jag 
kommer kunna bidra med kunskap kring de frågor, problem, och 
utmaningar som unga på arbetsmarknaden utsätts för, dels genom 
egen erfarenhet och dels genom de nätverk jag har. Jag kommer 
kunna bidra med ett stort engagemang och intresse för fackliga 
och arbetsmarknadspolitiska frågor.
Styrkor/svagheter Mina styrkor är att jag är analytisk och en problem-
lösare, ser ”ett steg fram”. Jag är engagerad, drivande och faktasö-
kande och brinner för fackliga frågor! En svaghet är att jag är envis.
Något du inte vet om mig Naturen har en väldigt stor betydelse för 
mig och jag tar varje chans jag får att ta mig ut i skog och natur.

Region Småland



Ställer inte upp för omval
Cecilia Fahlberg, 55 år, Stockholm, Unionen
Heléne Lundqvist, 41 år, Östra Sörmland/Gotland, Foria AB
Andreas Grünewald, 48 år, Stockholm, Grünewald Konsult

Avsägelse från nominering till förbundsstyrelsen
Hans Björkman, 55 år, Stockholm, WSP Sverige AB 
Anette Eriksson, 49 år, Småland, CGI Sverige AB
Lene Eriksson, 48 år, Sydväst, Sony Mobile Communications AB 
Per Fryking, 31 år, Sydväst, Ericsson Modems AB 
Niklas Hjert, 43 år, Stockholm, Unionen
Zara Kafash Hoshyar, 56 år, Stockholm, Octapharma AB
Joakim Rönnlund, 52 år, Sjuhall, AB Svensk Bilprovning
Cecilia Van Der Meulen Nordkvist, 59 år, Stockholm, SAS Ground Handling 
Sweden AB
Fredrik Wingård, 36 år, Skaraborg/Väst, Sykes Sweden AB

Övriga nominerade
Krista Andersson, 43 år, Mälardalen, ABB Automation Technologies AB 
Crane Systems, (nominerad till: 1:e och 2:e vice ordförande)
Mia Bohlin, 57 år, Mellannorrland, Com Hem AB, (nominerad till: Förbundsstyrelse-
ledamot)
Sören Carlsson, 51 år, Göteborg, Volvo Personvagnar AB, (nominerad till: 1:e och 
2:e vice ordförande (tackat nej), förbundsstyrelseledamot och suppleant)
Ulrika Gustafsson, 48 år, Gävleborg, BillerudKorsnäs Skog & Industri 
AB, (nominerad till: Förbundsstyrelseledamot och suppleant)
Anette Hellgren, 56 år, Skaraborg/Väst, Unionen Väst, (nominerad till: Förbunds-
ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande)
Linus Hannedahl, 22 år, Stockholm, Utanför Unionens område, (nominerad till: 
Förbundsstyrelseledamot och suppleant)
Magnus Johannesson, 50 år, Sydost, Saab Kockums AB, (nominerad till: För-
bundsstyrelseledamot och suppleant)
Kenneth Lund, 49 år, Göteborg, Borealis AB, (nominerad till: Förbundsstyrelseleda-
mot och suppleant)
Göran Malmberg, 43 år, Sydväst, Agri Marketing AB, (nominerad till: Förbundssty-
relseledamot och suppleant)
Niklas Nilsson, 48 år, Stockholm, 3fem AB, (nominerad till: Förbundsstyrelsesuppleant)
Susanne Persson, 38 år, Mellannorrland, Arbetssökande, (nominerad till: Förbunds-
styrelseledamot och suppleant)
Jenny Sandin Sjöholm, 36 år, Sydväst, Peab Support AB, (nominerad till: 
Förbundsstyrelsesuppleant)
Dimce Storm, 50 år, Göteborg, Stampen Local Media AB, (nominerad till: Förbunds-
styrelseledamot)
Daniel Svensson, 40 år, Stockholm, TDC Sverige AB, (nominerad till: Förbundssty-
relseledamot)
Claes Tullbrink, 58 år, Stockholm, Stim, (nominerad till: Förbundsstyrelsesuppleant)
Johnny Wid, 37 år, Östra Sörmland/Gotland, AB Svenska Spel, (nominerad till: 
Förbundsstyrelseledamot och suppleant)
Mikael Wiström, 55 år, Öst, Siemens Industrial Turbomachinery AB, (nominerad till: 
Förbundsstyrelseledamot och suppleant)
Joakim Zetterström, 28 år, Uppland, Data Ductus Utveckling AB, (nominerad till: 
1:e vice ordförande)



Val
Valberedningens förslag
FöRBUNDSoRDFöRANDE övriga nominerade till posten
Martin Linder Lene Eriksson (tackat nej)
 Cecilia Fahlberg (tackat nej)
 Peter Hellberg
 Anette Hellgren
 Niklas Hjert (tackat nej)
 Martin Johansson
 Victoria Kirchhoff

1:E ViCEFöRBUNDSoRDFöRANDE övriga nominerade till posten
Peter Hellberg Krista Andersson
 Sören Carlsson (tackat nej)
 Cecilia Fahlberg (tackat nej)
 Anette Hellgren
 Martin Johansson
 Ulrika Johansson
 Gun Karlsson (tackat nej)
 Victoria Kirchhoff
 Martin Linder
 Theres Sysimetsä
 Joakim Zetterström 
 Marina Åman
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2:E ViCEFöRBUNDSoRDFöRANDE övriga nominerade till posten
Marina Åman Helena Ahrén
 Krista Andersson
 Sören Carlsson (tackat nej)
 Cecilia Fahlberg (tackat nej)
 Peter Hellberg
 Anette Hellgren
 Martin Johansson
 Ulrika Johansson
 Victoria Kirchhoff
 Martin Linder
 Theres Sysimetsä

Tio FöRBUNDSSTyRELSELEDAMöTER övriga nominerade till posten
Helena Ahrén Hans Björkman (tackat nej)
Stefan Carlsson Kim Bodén
Björn Ekblom Mia Bolin
Mikael Hansson Sören Carlsson
Martin Johansson Anette Eriksson (tackat nej)
Ulrika Johansson Per Fryking (tackat nej) 
Gun Karlsson Ulrika Gustafsson
Victoria Kirchhoff Linus Hannedahl
Hans Lindau Peter Hellberg
Theres Sysimetsä Magnus Johannesson 
 Zara Kafash Hoshyar (tackat nej)
 Martin Linder
 Kenneth Lund
 Göran Malmberg
 Cecilia Van Der Meulen Nordkvist (tackat nej)

Susanne Persson
Joakim Rönnlund (tackat nej)
Dimce Storm
Daniel Svensson
Pamela Valenzuela Silva
Johnny Wid
Fredrik Wingård (tackat nej)
Mikael Wiström
Marina Åman
Stefan Öberg
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valberedningens förslag
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TRE FöRBUNDSSTyRELSESUPPLEANTER
(i denna ordning) övriga nominerade till posten 
Kim Bodén Helena Ahrén
Pamela Valenzuela Silva Stefan Carlsson
Stefan öberg Sören Carlsson
 Björn Ekblom
 Per Fryking (tackat nej)
 Ulrika Gustafsson
 Linus Hannedahl
 Mikael Hansson
 Peter Hellberg
 Magnus Johannesson
 Martin Johansson
 Ulrika Johansson
 Zara Kafash Hoshyar (tackat nej)
 Gun Karlsson
 Victoria Kirchhoff
 Hans Lindau
 Martin Linder
 Kenneth Lund
 Göran Malmberg
 Cecilia Van Der Meulen Nordkvist (tackat nej)
 Niklas Nilsson
 Susanne Persson
 Joakim Rönnlund (tackat nej)
 Jenny Sandin Sjöholm
 Theres Sysimetsä
 Claes Tullbrink

 
Johnny Wid
Fredrik Wingård (tackat nej)
Marina Åman
Mikael Wiström
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valberedningens förslag


