
	

Valberedningens förslag 

Valberedningens förslag har beslutats genom omröstning med enkel majoritet och är inte 
enhälligt. 
 
En presentation av valberedningens förslag till ledamöter för distriktsstyrelsen samt 
distriktsordförande finns att läsa på sida 5-6. 

Årsmötespresidium 

Presidieordförande Emil Cedersjö Sollentuna 

Presidieordförande Rebecca Regner Vallentuna 

Presidiesekreterare Julia Hammarström Tyresö 

Presidiesekreterare Rebecca Lundberg Huddinge - The Holy Gang 

Distriktsstyrelse 

Distriktsordförande Signe Wolf Vantör 

   
Kvarsittande ledamöter Daniel Kevesäter Brännkyrka 

 Ludwig Andersson Haninge 

 Madeleine Friberg Ahlm Vantör 

 Matilda Hellgren Saltsjöbaden 

   
Ledamot ett år Alexander Broberg Olsson Sollentuna  

Ledamot ett år Amanda Ahlgren Sankt Mikael 

Ledamot ett år Daniela Marovic Skarpnäck - SKB 

Ledamot ett år Ida Oscarsson Farsta 

   
Ledamot två år Anton Nyman Sollentuna 

Ledamot två år Klara Gäfvert Sankt Mikael 

Ledamot två år Linnea Ahdenkari Högalid 



	

Ledamot två år Liv af Donner Nacka  

   
Vice distriktsordförande Liv af Donner Nacka 

 
Revisorer 
Sakrevisor (sammankallande) Christian Olsmalm Saltsjöbaden 

Sakrevisor Joel Bengtsson Redner Tyresö 

Sakrevisor ersättare Martin Braxell Saltsjöbaden 

Sakrevisor ersättare Vakant  

   
Räkenskapsrevisor Maria Fränne PWC 

Räkenskapsrevisor Vakant  

Räkenskapsrevisor ersättare Hannes Brinklert Täby 

Räkenskapsrevisor ersättare Vakant  

Ombud till riksårsmötet 

Ombud Anna Ljungström Farsta 

 Matilda Hellgren Saltsjöbaden 

 Nicole Oddbratt Sundbyberg 

 Noomi Garpe Hej Sofia! 

 Vakant  

 Vakant  

 Vakant  

 Vakant  

 Vakant  

 Vakant  



	

 Vakant  

 Vakant  

 Vakant  

 Vakant  

 Vakant  

 Vakant  

 Vakant  

 Vakant  

 Vakant  

 Vakant  

 Vakant  

 Vakant  

 Vakant  

 Vakant  

(Totalt 24 ombudsplatser) 
 

Ersättare Vakant  

 Vakant  

 Vakant  

 Vakant  

 Vakant  

 Vakant  

 Vakant  

(Totalt 7 ersättare) 

 



	

Ombud till De Ungas Kyrkomöte 

Ombud Nicole Oddbratt Sundbyberg 

 Vakant  

 Vakant  

 Vakant  

 Vakant  

(Totalt 5 ombudsplatser + 1 ansvarig ledare) 

  



	

Presentation av föreslagen 
distriktsstyrelse 

 
Signe Wolf, 25 år från Vantör 
Föreslagen som ordförande 
Signe Wolf har en gedigen erfarenhet av SKUSS efter att ha varit verksam i distriktsstyrelsen 
som ledamot, sekreterare, kassör och de senaste två åren som vice ordförande. Hon besitter 
en inlyssnande ledarstil och goda kunskaper i hur organisationen fungerar. Från 
distriktsstyrelsen och valberedningen har hon ett stort förtroende och framstår därför som 
en naturlig ledare för framtiden. 
 
Alexander Broberg Olsson, 22 år från Sollentuna 
Föreslagen som ledamot ett år 
Alexander Broberg Olsson har varit aktiv i Sollentuna församling och lokalavdelning där han 
varit konfirmandledare och även haft ett huvudledaransvar. Alexander tar med sig glädje, 
entusiasm och många nya idéer till distriktsstyrelsen. Med ny energi och nya tankar kommer 
han att kunna hjälpa distriktet att utvecklas framöver.  
 
Daniela Marovic, 23 år från Skarpnäck 
Föreslagen som ledamot ett år 
Daniela Marovic har suttit i distriktsstyrelsen de senaste två åren och har haft en aktiv roll i 
verksamhetsutskottet. I utskottet har hon ansvarat för flera aktiviteter som genomförts med 
goda resultat. Daniela har ett driv och ett stort intresse för organisationen och vill driva den 
framåt tillsammans med lokalavdelningarna.  
 
Amanda Ahlgren, 18 år från Sankt Mikael 
Föreslagen som ledamot ett år 
Amanda Ahlgren har suttit i distriktsstyrelsen i två år och har under den tiden växt och 
utvecklats mycket. Amanda är en viktig del av styrelsens arbete och hennes styrkor syns 
särskilt när hon gör lokalavdelningsbesök eller när hon arbetar i verksamhetsutskottet där 
hon tagit stort ansvar för bland annat Ljuspunkt. Amanda har även ekonomisk kompetens 
som kommer att bli viktig för styrelsen framöver. 
 
Ida Oscarsson, 25 år från Farsta 
Föreslagen som ledamot ett år 
Ida Oscarsson har under lång tid varit en bärande del av Farstas lokalavdelning. Sedan ett år 
tillbaka har hon varit del av distriktsstyrelsen där hon varit sammankallande i 
verksamhetsutskottet, ett ansvar som hon axlat med stort mod och en vilja att vara en god 
ledare. Ida har en god förmåga att strukturera det stora arbete som verksamhetsutskottet 
gör och leder med glädje och engagemang. 



	

 
Anton Nyman, 22 år från Sollentuna 
Föreslagen som ledamot två år 
Anton Nyman har varit en eldsjäl i sin lokalavdelning i Sollentuna varifrån han har goda 
vitsord från både församlingsanställda och andra aktiva. Från Sollentuna tar han med sig 
erfarenhet av styrelsearbete där han bland annat suttit som vice ordförande. Antons 
organisatoriska förmåga i kombination med ett stort engagemang för SKU kommer att vara 
ett gott tillskott till distriktsstyrelsens arbete. 
 
 
Klara Gäfvert, 19 år från Sankt Mikael 
Föreslagen som ledamot två år 
Klara Gäfvert har i sin lokalavdelning varit aktiv som konfirmandledare, suttit i styrelsen och 
är sedan två år tillbaka registeransvarig. Klara har varit med på många SKUSS-arrangemang 
och ser fram emot att få vara med och skapa bra aktiviteter och på så sätt lära känna 
medlemmar från hela Stockholm. Klara kommer med sitt engagemang och intresse för att 
vara ledare bli en viktig resurs för distriktsstyrelsen. 
 
Linnea Ahdenkari, 17 år från Högalid 
Föreslagen som ledamot två år 
Linnea Ahdenkari har varit en god tillgång under de första året hon varit med i 
distriktsstyrelsen. Under året som gått har hon fått utrymme att växa in i den roll i styrelsen 
som hon trivs väldigt bra med. Linnea har haft ett stort engagemang i lokalavdelningarna och 
hon har gjort många besök under sitt första år. Hon har varit en stor tillgång i organisationen 
och hennes  driv och energi behövs i distriktsstyrelsen.   
 
Liv af Donner, 20 år från Nacka 
Föreslagen som ledamot två år samt vice ordförande 
Liv af Donner har under en tid varit en oerhört viktig del av SKU Nacka där hon både suttit i 
styrelsen och varit anställd i församlingen. Genom sitt församlingsarbete har hon varit ett 
stöd för lokalavdelningen och arbetat med både barn och unga. Församlingsanställda 
beskriver Liv som en ordentlig och stabil person och vi ser att hon har goda ledaregenskaper 
samt ett stor vilja att lära sig mer om SKU, vara en god ledare och hjälpa organisationen att 
växa framåt. Valberedningen ser därför att Liv tillsammans med Signe kommer att bli en god 
ledare för distriktsstyrelsen framöver. 
 

 
 


