Valberedningens förslag
Förbundsstämma 2020
Vid förbundsstämman i
Stockholm den 1-3 oktober 2021
ska Hyresgästföreningen fatta
beslut som betyder mycket, för
Hyresgästföreningen och vårt
arbete de kommande åren, men
framförallt för medlemmarna och
hyresgästerna.
Stämman ska även välja
de personer som ska leda
Hyresgästföreningens arbete de
kommande två åren.
Totalt ska tio ledamöter och fyra
ersättare väljas.
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Valberedningen
Carl-Johan Dahlgren, Christer Gustafsson, Peggy Jönsson och
Marianne Svensson. Valberedningen kommer att finnas på plats
under förbundsstämman.
Kontaktperson: Marianne Svensson, region Mitt, 010-459 15 24
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Valberedningens förslag – ordinarie
ledamöter i förbundsstyrelsen
Jan Andersson. Jan är född 1951. Han är pensionär och bor i Annelund
som ligger i Herrljunga kommun. Jan har ett stort engagemang
i Hyresgästföreningen och är idag bland annat ledamot i
förbundsstyrelsen. Han har också förtroendeuppdrag i andra föreningar
och tidigare inom politiken. Hans engagemang ligger nära medlemmen
och människan och han går kraftfullt in i sina uppdrag. Jan är en
lagspelare och uppskattad att jobba tillsammans med. Rättvisa
ekonomiska villkor mellan upplåtelseformerna, behålla och utveckla
det hyresförhandlingssystemet vi har och se till att marknadshyror inte
införs, att det byggs fler hyresrätter och att det byggs så att ”vanligt
folk” har råd att hyra är bland de viktigaste frågorna vi har idag. Allas
rätt till en bostad är en av grundbultarna i samhällsbyggandet. Han
sätter alltid medlemmarnas intresse först. Jans styrka är att han har lätt
för att samarbeta med de flesta och att han alltid är lösningsinriktad.

Kristina Bergman. Kristina är född 1983. Hon bor i Luleå och är utbildad
gymnasielärare i ämnena idrott, hälsa och biologi, idag arbetar hon
på Sunderby folkhögskola. Kristina har en bred erfarenhet av andra
organisationer då hon tidigare bland annat varit förbundssekreterare
i Unga Örnar och varit politiskt engagerad. Kristina är glad, lyhörd,
engagerad, en problemlösare och tror sig kunna bidra med andra
perspektiv. Hon tycker att det är viktigt att stärka organisationen som
folkrörelse, inkludera medlemmarna och fånga upp engagemang.
Hon anser att Hyresgästföreningen aktivt ska driva frågor som rätten
till en bostad, vikten av billiga hyresrätter och trygga inkluderande
bostadsområden som har mötesplatser. Kristinas styrka är erfarenheten
från andra organisationer och att hon kan se saker med andra ögon.

Valberedningens förslag – ordinarie
ledamöter i förbundsstyrelsen
Lennart Derehag. Lennart är född 1953. Han bor i Trollhättan och är
idag pensionär. Lennart har ett gediget förflutet som förtroendevald i
olika organisationer, till största delen inom folkrörelserna. Han är idag
regionordförande i region BÄSK och vice ordförande i förbundsstyrelsen.
Han är i grunden byggnadsingenjör men har varit VD för olika bolag
och organisationer under ett stort antal år. Lennart är strukturerad,
stresstålig och utvecklingsbenägen. Han anser att Hyresgästföreningen
ska fortsätta arbetet med Framtidsprogrammet och målen 51/22 men
den bostadspolitiska opinionsbildningen är även den fortsatt viktig.
En av de viktigaste frågorna att arbeta med är hur vi skapar en stark
förtroendemannaorganisation och att få fler förtroendevalda samt att
vi jobbar med representativiteten. Lennarts styrka är en bred och lång
erfarenhet av folkrörelsearbete.

Hans Eklund. Hans är född 1954. Han bor i Östhammar och arbetar som
universitetslektor vid juridiska institutionen, Uppsala universitet. Han är
analytisk och kan se saker och ting i ett större perspektiv när det behövs.
Han är både problemlösare och konfliktmedlare och bidrar gärna till ett
gott klimat. Hans har en bred erfarenhet från Hyresgästföreningen på
olika nivåer, idag är han bland annat regionordförande i region ArosGävle. Han anser att det är viktigt att Hyresgästföreningen fortsätter
att skapa opinion och att vi är många medlemmar och förtroendevalda.
Hans tycker det är viktigt att fortsätta utveckla folkrörelsen genom
målen 51/22 och att få genomslag för hyresrättens värdefulla
ställning i samhället. Hans styrka är hans långa erfarenhet från
Hyresgästföreningen och det driv som han bidrar med.

Valberedningens förslag – ordinarie
ledamöter i förbundsstyrelsen
Pia Fridström. Pia är född 1980. Hon bor i Göteborg, är florist och
har studerat juridik och samhällsgeografi. Pia har varit aktiv på alla
nivåer i Hyresgästföreningen, och är idag ledamot i regionstyrelsen
och förbundsstyrelsen. Där hon ingår i olika arbetsgrupper och utskott
som fokuserar på bildnings- och stadgefrågor. Hon är även ledamot i
Hyresnämnden. Det gör att hon är väl insatt i organisationen och vad
vi arbetar med. Hon tycker att det är viktigt att alla förtroendevalda
känner sig trygga i sitt uppdrag, både i kunskap om våra frågor och att
värdegrunden efterföljs. Ett av våra viktiga uppdrag tycker hon är att vi
ska få våra förtroendevalda att bli goda ambassadörer och att vi måste
sprida kunskapen om vad vi jobbar med till alla våra medlemmar. För
Pia är den lokala verksamheten och de förtroendevalda de viktigaste.
Hon anser att Hyresgästföreningens absoluta styrka är att vi är många
medlemmar. Pias styrka är att hon har lätt för att kommunicera med
alla typer av människor och att hon alltid har nära till ett skratt.

Helena Frisk. Helena är född 1965. Hon bor i Karlskoga och jobbar natt
inom äldreomsorgen som undersköterska. Helena har erfarenhet från
alla nivåer i Hyresgästföreningen och sitter i förbundsstyrelsen. Hon
har också en gedigen erfarenhet som politiker, både på riksnivå och på
kommunnivå, men har även bred erfarenhet från andra folkrörelser.
Marknadshyrorna är en viktig fråga men även de äldres boende och
boendevillkor. Hon tycker att det är viktigt att Hyresgästföreningen
fortsätter att utvecklas som folkrörelse och som bostadspolitisk aktör,
vår storlek är vår styrka. Just nu står vi inför utmaningen att mobilisera
och engagera, för att lyckas bli en modern folkrörelse. Helenas styrka
är att hon står med båda fötterna på jorden och är lugn, saklig och inte
konflikträdd.

Valberedningens förslag – ordinarie
ledamöter i förbundsstyrelsen
Jens Nilsson. Jens är född 1970. Han bor i Uppsala, arbetar som
boendestödjare och har studerat internationell ekonomi. Han har flera
uppdrag på olika nivåer inom Hyresgästföreningen, bland annat i
förbundsstyrelsen. Jens är inte rädd för att stå för sin åsikt men han är
även en medlande och förtroendeingivande person som har lätt för att
lyssna. Bland de viktigaste frågorna som Hyresgästföreningen har att
arbeta med anser Jens att det handlar om att förhindra marknadshyror
och att säkra eller faktiskt att öka hyresgästernas rättigheter. Han
tycker också att vår folkrörelse är vår styrka och vi ska stärka och
utveckla den. Jens styrka är att han är bra på att lyssna.

Ola Palmgren. Ola är född 1992. Han bor i Stockholm och jobbar som
utredare och politisk samordnare på Handelsanställdas förbund. Han
är en person med stort samhällsengagemang och iver att försöka
göra världen lite bättre. Ola är ordförande för Hyresgästföreningen
Skärholmen och har de senaste åren varit talesperson i frågor om
ungas boende i Hyresgästföreningens förbundsstyrelse. Han tycker
det är viktigt att jobba med medlemsutveckling och för fler bostäder
till rimliga hyror. Andra hjärtefrågor är jämlikhet och miljö- och
klimatfrågor. Ola har många år av ideellt engagemang i facket och
politiken bakom sig, både lokalt och nationellt. Han har tidigare varit
bostadspolitisk talesperson i SSU och kommunpolitiker i Växjö, där
han framförallt jobbade med bostadsfrågor. Han har också värdefulla
erfarenheter om hur det är att vara ung på dagens bostadsmarknad.
Olas styrkor är att han är ivrig att förändra och bra på att se vilka frågor
som är strategiskt viktiga att jobba med.
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Simon Safari. Simon är född 1955. Han bor i Botkyrka utanför
Stockholm. Simon är tekniker i grunden, med erfarenheter från många
branscher. Inom Hyresgästföreningen är han regionordförande i region
Stockholm och har flera andra uppdrag i föreningar bakom sig. Han
har ett stort samhällsengagemang och är en riktig folkrörelsemänniska
som brinner för rättvisa, demokrati och frihet. Han anser att
Hyresgästföreningen måste följa med i samhällets utveckling,
och att vi ska driva frågor både för dagens och morgondagens
hyresgäster – en aktiv och modern folkrörelse. Vi måste verka för att
alla får ta del av demokratin i dess alla former och skapa forum för
människor för att kunna engagera sig i boendefrågor. Det är viktigt
att bereda möjligheten för att fler ska kunna vara engagerade i
Hyresgästföreningen! Vi måste verka för att vinstintresset inte tar över
allas rätt till en god bostad och vara lyhörda för vad våra medlemmar
vill. Simon kan bidra med att berika vår organisation med frågor som
har med andra kulturer och mångfald att göra. Simons styrka är att han
är en god lyssnare och lösningsinriktad.

Veronica Sällemark. Veronica är född 1989. Hon bor i Järfälla och
arbetar som policystrateg på Concord. Nyligen arbetade hon med
folkrörelseutveckling på Svenska FN-förbundet. Hon har erfarenhet
från många olika organisationer, varit ordförande för Stockholms
studentkårers centralorganisation, ledamot i jagvillhabostad.nu och
vice ordförande för Stiftelsen Stockholms studentbostäder. Hon har varit
engagerad i internationella frågor och Agenda 2030 om bland annat
hållbar stadsutveckling. Hon har en djup förståelse för bostadssektorn
och debatten. Veronica tycker det är viktigt att Hyresgästföreningen
är en stark kraft i debatten och att få fler unga att engagera sig
i organisationen. Något som skulle vara intressant är att göra en
feministisk analys av bostadssektorn. För vem byggs det och hur kan det
bli mer jämställt? Veronicas styrka är att hon är en kreativ och analytisk
doer som alltid får saker gjorda.

Valberedningens förslag ersättare i förbundsstyrelsen
Gunnar Bergman. Gunnar är född 1977. Han bor i Kiruna och arbetar
med möbler. Gunnar har tidigare varit ordförande i socialnämnden
samt vice ordförande i kommunstyrelsen i Kiruna kommun. Han har
uppdrag på alla nivåer i Hyresgästföreningen och är bland annat tf
regionordförande för region Norrland. Marknadshyrorna är en viktig
fråga att jobba vidare med och han anser att det behövs fler allianser i
arbetet för en generell välfärd med rätten till boende. Det är viktigt att
de demokratiska perspektiven får vara styrande i hur vi utformar och
utvecklar verksamheten. Gunnars styrkor är att han har stor erfarenhet
från både parlamentariskt och utomparlamentariskt arbete och att han
är prestigelös och strategisk.

Elin Loberg. Elin är född 1984. Hon jobbar som servicecontroller för
Vårdnära Service på Akademiska sjukhuset i Uppsala, där hon också
bor. Hon är utbildad etnolog och är även nästan färdigutbildad
gymnasielärare. Elin har varit förtroendevald på LH-nivå sedan 2009
och sitter bland annat i Aros-Gävles regionstyrelse där hon är ansvarig
för ungdoms- och bildningsfrågor. Elin är också sammankallande i
förbundets bildningsutskott. Hon brinner för folkrörelse och folkbildning.
Elin vill fortsätta utveckla folkbildningsverksamheten i föreningen
då hon anser den vara en av nycklarna till att vi ska kunna växa och
nå våra mål. Elins styrkor är att hon är prestigelös och vill lyfta allas
engagemang på alla nivåer. Hon tror sig ha en förmåga att se alla och
möta dem där de är.

Valberedningens förslag ersättare i förbundsstyrelsen
Kenneth Gustavsson. Kenneth är född 1952. Han bor i Åkarp och har
arbetat med försäljning under hela sitt yrkesliv. Han har också en
orkester sedan 20 år tillbaka och spelar i mindre sammanhang. Kenneth
har ett gediget förflutet som förtroendevald och är idag bland annat
regionordförande region Södra Skåne. Han är en positiv person som ser
möjligheter i problem och har ett långsiktigt tänk. Han vill bibehålla
och utveckla hyressättningssystemet. Kenneth anser sig vara en
visionär och vill förbättra och föryngra samt öka engagemanget hos
förtroendevalda. Han kan med sin erfarenhet från både arbetslivet
och Hyresgästföreningen bidra till att Hyresgästföreningen ligger lite i
framkant. Kenneths styrka är att han är en visionär och vill se resultat.

Ali Karimi Damavandi. Ali är född 1998. Han bor i Göteborg och jobbar
som operativ chef på ett tillverkningsbolag inom sjukvårdsindustrin men
studerar även nationalekonomi på Handelshögskolan i Göteborg. Han
vill bidra med att utveckla organisationen, att utveckla en identitet och
kultur som alla människor kan identifiera sig med. Ungdomar måste
i större omfattning lockas till organisationen, den nya generationen
idag är inte bara boende i hyresrätten, den nya generationen
är beslutsfattare i bostadsbolagen, makthavare på kommunal,
regional och nationell nivå. Det innebär att vi som organisation
också måste kunna bemöta dem genom att inkludera människor
som är som dem. Ali har en bred erfarenhet från föreningslivet, både
från Hyresgästföreningen och andra organisationer. Alis styrka är
förhandling och teamwork.

