Valberedningens förslag 2020
Tamam Lund
Inför kommande mandatperiod har ordförande Sanne Malmberg, styrelseledamöter Stina
Andersson, Jan Holm, Vilma Nyberg och Cathy Sun valt att inte fortsätta kandidera till Tamam Lunds
styrelse. Följande kandidater nomineras således av valberedningen till Tamam Lunds styrelse för
nästa mandatperiod:

Ordförande:
-

Anci Johansson: Med lång erfarenhet av ideellt arbete i olika föreningar och ett brinnande
intresse för människor anser valberedningen att Anci Johansson är en god kandidat för att
leda Tamam Lund under det kommande verksamhetsåret. Hon har tidigare arbetat med att
förebygga ätstörningar hos unga, har gått utbildningar i samtalsmetodik och coachning samt
extra-arbetat med personlig utveckling i olika former. Valberedningen anser att hon har den
organisatoriska förmågan och den personliga drivkraft som behövs för att leda styrelsen och
föra Tamam Lund framåt.

Ledamöter:
-

Liv Lindqvist: Liv Lindqvist studerar mänskliga rättigheter på universitetet och har tidigare
praktiserat inom Tamam Lund. Som tidigare praktikant har Liv god insyn i föreningens
verksamheter och vet vilka behov och förutsättningar som finns. Valberedningen anser att
denna kompetens kommer vara ovärderlig för styrelsen och styrelsens arbete.

-

Heba Albakour: Heba har deltagit i Tamams aktiviteter tidigare och har även deltagit i
projektet Tamam Start-Up. Hon har också engagerat sig i Rädda Barnen i Lund.
Valberedningen anser att hon har den personliga drivkraft och det ungdomliga perspektiv
som behövs för att se till att Tamam Lund når ut till sin huvudsakliga målgrupp och bedriver
verksamhet för och med unga. Heba har även ett stort intresse av ekonomiska frågor, vilket
kommer hjälpa att stärka styrelsens kompetens och arbete i denna typ av frågor.

-

Sohrab Ahmadi: Sohrab har deltagit i Tamams aktiviteter tidigare och har även deltagit i
projektet Tamam Start-Up. Valberedningen anser att Sohrabs erfarenhet av deltagande inom
organisationens verksamheter är en stor styrka för styrelsens arbete. Sohrabs ansvarskänsla
och personliga drivkraft kommer se till att Tamam Lund fortsätter arbeta för de behov som
föreningens målgrupp har.

Mahfozullah Ganji, ordförande i Valberedningen
Ruben Ritzén, ledamot i Valberedningen
Maj 2020

