Valberedningens förslag
Förslag till PeaceWorks Swedens förbundsstyrelse 2019/2020
Styrelseledamöterna väljs på en mandatperiod om två år och suppleanterna väljs på en
mandatperiod om ett år. Ordförande Desirée Sterner är nominerad till omval på två år men den
nominerade har uttryckt önskan om att väljas om på ett år om årsmötet tillåter det.
Ordförande
Desirée Sterner (omval)
Styrelseledamöter
Petter Svensson (nyval)
Sara Jansson (nyval)
Vincent Bagne Weinstock (nyval)
Teona Gusterman (nyval)
Camilo Alvarado (nyval)
Johanna Kvist (valdes på två år 2018 och har därmed ett år kvar av sin mandatperiod)
Suppleanter
Klara Ligovic (nyval)
Pernilla Wredenfors (nyval)

Övriga val
Revisorer
Extern auktoriserad revisor: Christina Gotting, Gotting Revision (omval)
Internrevisor: Henny Callerholm (omval)
Valberedning, följande nomineringar har inkommit:
Tomas Nordberg (omval)
Madeleine Berglund (omval)
Rasmus Canbäck (nyval)

Motiveringar
Petter Svensson
Petter är utbildad jurist och besitter mot den bakgrunden kunskap i bl.a. arbetsrätt. Han arbetar som
redaktionschef på Karnov Group där han har personal- och budgetansvar. Han har ett genuint
intresse för internationella frågor och har tidigare varit bosatt i Guatemala och Venezuela. Petter har

skrivit artiklar om politiska frågor och mänskliga rättigheter för en rad svenska tidningar och
tidskrifter. Av dessa kan nämnas Fokus, Amnesty Press, Omvärlden och Sydsvenska Dagbladet.
Sandra Jansson
Sara har en kandidatexamen i mänskliga rättigheter, med inriktning mot fred och konflikt i valbara
ämnen, och arbetar som domstolshandläggare. Hon har erfarenhet och kunskaper som researcher
och skribent. Sara har tidigare erfarenhet av styrelsearbete i en FN-förening och en kvinnojour, samt
flertalet arbets- och volontäruppdrag där hon arbetat tillsammans med och gentemot ungdomar.
Vincent Bagne Weinstock
Vincent har en kandidatexamen i antropologi och utbildar sig vidare i mänskliga rättigheter. Han har
tidigare erfarenhet av frågor om unga, konflikt och utveckling genom praktik hos Wale Wale Kenya
och Svenska Ambassaden i Kampala. Han har god erfarenhet av ideell verksamhet och kunskap om
organisationsstyrning samt erfarenhet av policyarbete. Vincent har varit involverad i ett flertal
insatser och arbetsgrupper för att främja kvinnor och ungas rättigheter i ett flertal nationella
policyer. Han lade även grunden för en ny insats som ska stödja fördjupandet av Ugandas bräckliga
fred, motverka pågående konflikter och förebygga eskalering.
Teona Gusterman
Teona har en kandidatexamen i massmedia och kommunikationsvetenskap och hon har studerat
journalistik och medieanalys. Hon har god erfarenhet och kunskap inom kommunikation och projekt,
och områden såsom sociala medier, webbadministration, samordning och planering. Teona har
praktiserat på FN i Georgien (som även är hennes andra/första hem) och arbetat bland annat på
Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.
Camilo Alvarado
Camilo har ett stort intresse för utvecklingsfrågor och rättvisa. Han har varit volontär hos föräldralösa
barn i Bogotá. Camilo har en akademisk bakgrund i statsvetenskap och Latinamerikastudier och bred
erfarenhet inom pedagogik och service. Som utbildare har Camilo erfarenhet av språk i olika
befattningar och som vikarielärare. Camilo har även erfarenhet i utvecklingsfrågor och
biståndsvärlden i form av engagemang hos PeaceWorks och praktik på SIPU International. Camilo är
Masterstudent i miljövetenskap.
Klara Ligovic (suppleant)
Klara har erfarenhet från olika former av föreningsarbete och olika positioner i styrelser. Hon har
med egna ögon sett och upplevt hur engagemang i ideella föreningar får unga att växa. Klara är i färd
med att flytta till Sydafrika för arbete som omvärlds- och mediaanalytiker. Genom hennes
engagemang i Utrikespolitiska förbundet, Amnesty International Växjö samt Maktsalongen, så har
hon fått breddad kunskap och insyn i organisationer som arbetar med fred, säkerhet,
jämställdhetsfrågor och utveckling. Hon har en kandidatexamen i statsvetenskap.

Pernilla Wredenfors (suppleant)
Pernilla söker en arena för sitt engagemang för en bättre värld för alla, inte bara för de få. Hon är
utbildad statsvetare och har till stor del arbetat med internationella frågor. Pernilla arbetar som
projektledare och utbildningsansvarig på Sieps och håller i många utbildningar. Hon har en bakgrund
inom PR och kommunikation. Hon har erfarenhet från föreningslivet som bl a
jämställdhetsambassadör och mentor åt en nyanländ akademiker. Pernilla har arbetat ideellt för
Utrikespolitiska Föreningen i Lund och som mentor för utbytesstudenter vid Lunds Universitet.
Gällande övriga nominerade till förbundsstyrelsen, Desirée Sterner (nominerad till ordförande) och
Johanna Kvist hänvisar vi till motiveringarna i årsmötesprotokoll 2017 och 2018 då dessa kandidater
redan är kända för organisationens verksamhet och medlemmar.
Nominerade till valberedningen för 2019 är nuvarande ledamöter Tomas Nordberg och Madeleine
Berglund samt avgående styrelseledamot Rasmus Canbäck. Gällande dessa kandidater hänvisar vi till
motiveringarna i Årsmötesprotokoll 2017 och 2018 då dessa kandidater redan är kända för
organisationens verksamhet och medlemmar.
Nominerad som extern revisor för PeaceWorks Sweden är Christina Gotting enligt följande skäl:
Christina Gotting är auktoriserad revisor sedan 1997 och har drivit eget (Gotting Revision) sedan
2004. Innan dess arbetade hon på Deloitte. Redan under hennes tid på Deloitte granskade hon flera
olika ideella föreningar. Detta har hon fortsatt med i ännu större utsträckning sedan hon startade
eget. Bland Christinas kunder kan nämnas Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF),
Läkare mot kärnvapen, UN Women och Operation 1325. Därmed har hon omfattande erfarenhet av
att granska ideella föreningar, flera med 90-konto och som driver projekt med bidrag från bl.a.
Forum Syd och MUCF. Valberedningen har enligt vår kännedom och kontakt med styrelsen fått
uppfattningen att nuvarande revisor Christina Gotting motsvarar de förväntningar på sin
överenskommelse med PeaceWorks Sweden såtillvida att vi nominerar henne att fortsätta sitt
uppdrag det kommande verksamhetsåret.
Till internrevisor nominerar vi Henny Callerholm. Vi hänvisar till motiveringen i Årsmötesprotokoll
2018 då denna kandidat redan är känd för organisationens verksamhet och medlemmar.
/Valberedningen
Tomas Nordberg (sammankallande), Madeleine Berglund och David Johansson

