
Valberedningens förslag 2022
Förslag till mötesfunktionärer
Mötesordförande: Kerstin Lundgren

Mötessekreterare: Cajsa Wasén

Förslag till val av ordförande
Anna Magnusson, omval till föreningsordförande, ett år, 39 år, Stockholm

Förslag till val av Styrelseledamöter 2022
Lina Brustad, omval 2 år,  44 år, Varberg

Helena Spännar, omval 2 år, 53 år, Uppsala

Ing-Marie Andrée, nyval 1 år, 67 år, Nyköping

Louise Lindblom, nyval 2 år, 49 år, Göteborg

Camilla Norrbin, nyval 2 år, 52 år, boende i Sundbyberg

Claudia Zeitoun, nyval 2 år,

Johanna Törnros, nyval 2 år,

Förslag till val av revisor
Gunvor G Ericson, nyval 2 år, Katrineholm

Presentation av de ledamöter som ska väljas på årsmötet
Anna Magnusson, omval ett år, 39 år, Stockholm
Gedigen erfarenhet av ideellt engagemang, bland annat från ungdomsrörelsen
och folkbildningen. Jag har varit ordförande i KFUM Sverige och i den
internationella kvinnoorganisationen YWCA Europé. Professionellt jobbar jag
med organisationsutveckling och ledarskap som konsult.
Kvinnlig organisering ligger mig varmt om hjärtat och frågor om jämlikhet och
alla kvinnors rätt/ möjlighet till att ta plats engagerar mig starkt.
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Fogelstadsgruppen har funnits med mig sen sena tonåren och de senaste
åren har min beundran och vilja att ta arvet vidare vuxit sig mycket starkare.

Jag vill engagera mig i Fogelstad för att jag tror att samhälle/samtiden
behöver mer Fogelstadsanda än någonsin. Jag tilltalas av kvinnliga
medborgarskolans gärning om att så tydligt både prata om rättigheter och
skyldigheter. Att vi som människor har ett ansvar för vårt gemensamma
samhälle. Hur individ och samhälle hänger samman. Jag gillar också kraften i
mötet mellan olika tankar. Att möta oliktänkande ger oss själva insikt och
kraft att veta vad vi själva tycker och varför.

Jag vill att Vänföreningen ska verka för att kvinnor och människor som till
vardags inte möts får chans att mötas, samtala och debattera om samhällets
möjligheter och utmaningar. I samhället behöver oliktänkande mötas. Vi
behöver lära oss att lyssna till varandra trots att vi tycker och tänker olika.
Att lyssna till varandras olika idéer och uppfattningar är en förutsättning för
demokrati och fred. Samtalet behöver pågå ständigt! Och det vill jag jag verka
för!

Lina Brustad, omval 2 år, 44 år, Varberg
Jag heter Lina Brustad, är 43 år och bor i Träslövsläge utanför Varberg. Till vardags
arbetar jag med verksamhets- och organisationsutveckling som projektledare på
Studieförbundet Vuxenskolan och är doktorand på Göteborg Universitet med
intresse för folkbildning och nya sociala rörelser. Min fritid ägnar jag åt ytterligare
föreningsengagemang, skrivande och vinterbad. Jag blev invald i Vänföreningen
Fogelstads styrelse förra våren och har stortrivts med att få ingå i detta fantastiska
sammanhang. Därför hoppas jag få möjlighet att bli kvar under ytterligare några år
för att bidra till arbetet med att bygga upp föreningens organisation och verksamhet.
Ju mer jag lär känna Fogelstadkretsen, desto mer inser jag hur mycket vi har att lära
och ta intryck av dess förunderliga kvinnor. Just nu håller Lilla Ulfåsa och
Vänföreningen Fogelstad på att utvecklas till platser för intellektuella och
utmanande samtal som genomsyras av öppenhet och trygghet, där folkbildning,
kvinnohistoria och utmaningar i vår samtid flyter ihop och har förutsättningar att
skapa något alldeles unikt. Sommarens urkurs hoppas jag blir startskottet för en
återkommande kursverksamhet som kommer gör verkligt avtryck i deltagarnas liv.
Framåt önskar jag att vi kan utvecklas till en riksorganisation, vilket skulle ge oss
bättre ekonomiska förutsättningar att bygga upp en stabil förening som kan erbjuda
ett brett utbud av aktiviteter för våra medlemmar.

Helena Spännar, omval 2 år, 53 år, Uppsala
Jag heter Helena Spännar, är 52 år och bor i Uppsala där jag odlar min trädgård och
umgås flitigt med familj och vänner. Ursprunget finns dock i Gagnef i Dalarna.
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Lärande och utveckling har alltid legat mig varmt om hjärtat. Jag är gymnasielärare i
svenska, religion, konst och kultur samt leder yoga och ibland kurser mindfulness på
fritiden. Mitt föreningsengagemang har bland annat tagit sig uttryck i Centerns
Högskoleförbund och Friskis&Svettis

Sedan tonåren har min feministiska kampvilja varit stark och att jag nu får chansen
att verka inom Vänföreningen är ren och skär lycka! Den verksamhet vi har fått igång
under året som gått är verkligen inspirerande. Jag vill fortsätta att skapa
mötesplatser för samtal och lärande som kan resultera i engagemang i landet. I en
mörk tid blir Fogelstadandan än mer angelägen och våra idéer om jämställdhet och
jämlikhet livsviktiga. Jag tror på att nå ut till fler målgrupper genom ett program
som kan locka många. En dröm vore en förening med medlemmar i alla åldrar och
med olika bakgrund, vilka samtal det skulle kunna bli! Vi skulle kunna göra skillnad.

Podden Tidevarvet hoppas jag kan bli en kanal utåt, våra lokalföreningar och kurser
likaså.

Ing-Marie Andrée, nyval 1 år, 67 år, Nyköping
Att verka för demokrati- och jämlikhetsfrågor har varit och är kärnområden för mig
både personligt och professionellt.

I mitt yrkesliv har jag bl a haft anställningar, inom den o�entliga verksamheten, som
länsexpert inom jämställdhetsområdet vid Länsstyrelsen i Södermanlands län samt
som mångfaldsstrateg vid Region Sörmland.

Anställningar som inneburit uppdrag och arbetsinsatser utifrån respektive
verksamhets jämlikhet-jämställdhetsmål. Exempel på insatser är att ta fram och
utveckla metoder att integrera jämställdhetsperspektivet i myndigheternas olika
verksamhetsområden, att utbilda och stödja medarbetare i sitt jämlikhetsuppdrag
mm mm.

Inspiration i mitt arbete och för mitt engagemang i området har jag bl a hämtat från
Fogelstads Medborgarskola och dess nyckelgestalter.

Jag hoppas att de erfarenheter och den kunskap som jag har och efterhand erhållit
kan bidra i Fogelstad vänförenings arbete.

Att på olika sätt sprida kunskap om och synliggöra Medborgarskolans idéer och anda
är ett inspirerande uppdrag tycker jag.

Att skapa rum för utvecklande samtal inom jämlikhetsområden och försöka omsätta
detta i praktiskt handlande är centralt för att åstadkomma förändring.

Louise Lindblom, nyval 2 år, 49 år, Göteborg
Louise Lindblom heter jag, är 49 år och uppvuxen i Västerås, men bor nu i Göteborg.
I grunden har jag med mig utbildning inom sömnad, konst och arbetat inom film
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med kostym. På “gamla dar” läste jag till gymnasielärare och parallellt studerade jag
till en fil.mag. i ämnet historia. Idag jobbar jag på gymnasiesärskola i Gbg.

Är intresserad av utbildning och bildningsfrågan, har ett brett seende på hur
människan når kunskap, att handen och huvudet hänger ihop i lärandet. Min
forskning och mitt författande gör jag på min fritid, om jag inte står på huvudet i
rabatter eller renoverar någon gammal möbel eller gammalt hus. Skrivit artiklar
bland annat till SKBL.se, och böcker med berättelser om kvinnor och flickor som
dolts i historien. Den första boken handlade om så kallade vanartiga flickor och
varför vi i Sverige satte dem på skyddshem under de första decennierna under
1900-talet.

Bor en bra bit från Fogelstad men idéer och tankar på kurser, samtal och
framåtsyftande och inspirerande möten mellan kvinnor har jag massor. Är hyggligt
bra på administration och hyfsat bra på att söka medel. Ser att det inom Sverige
finns hål att fylla när det kommer till samverkan och möjligheter för kvinnor i olika
åldrar, från olika håll och kanter att förkovra sig på givande sätt. Där kan Fogelstad
kanske spela en roll på 2020-talet?

Camilla Norrbin, nyval 2 år, 52 år, boende i Sundbyberg

Erfarenheter och engagemang av betydelse för Vänföreningens verksamhet
Filosofie doktor med inriktning mot 1900-talets kvinnohistoria (Från isolering till
integrering. En kollektivbiografisk studie över de kvinnliga riksdagsledamöterna under
tvåkammarriksdagens tid 1922–1970, (diss) Umeå 2004)

Bred erfarenhet av styrelseuppdrag och styrelsearbete inom universitet och
högskola (nämndledamot, nämndsekreterare och huvudföredragande), partipolitik
(styrelseledamot i en socialdemokratisk förening i Sundbyberg och tidigare Umeå)
samt fackföreningsrörelse (ordförande och styrelseledamot i en sektion, ST inom
universitets- och högskoleområdet), m fl föreningsuppdrag.

Erfarenhet av kursutveckling inom högskolan samt arrangerandet av vetenskapliga
såväl som populärvetenskapliga konferenser och symposier.

Viss erfarenhet av populärvetenskaplig kommunikation bl a artikelskrivande och podd.

Tankar om utvecklingen av Fogelstad Vänförening
Fogelstad Vänförening är inne i en mycket spännande uppbyggnadsfas som jag gärna
deltar i tillsammans med andra människor med olika bakgrund, kompetenser och
erfarenheter. Det är mycket angeläget att i en tid av konflikt och samhällsoro arbeta
för demokratiska och gränsöverskridande samtal samt att nå ut med aktiviteter i
folkbildningens anda.

De senaste två årens utveckling av distansmöten och -utbildning har skapat
förutsättningar att lättare nå nya grupper över hela landet vilket vänföreningen
fortsatt kan dra nytta av i sitt arbete. Digitala föreläsningsserier och
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distansutbildningar kan utvecklas samtidigt som fysiska möten och utbildningar på
Fogelstad kan återupptas när pandemin klingar av. Den satsning på podd som nu
pågår är också ett positivt initiativ.

Så här 100 år efter Kvinnliga medborgarskolans verksamhet startades finns också
goda förutsättningar att utveckla föreläsningsserier med kvinno- och
genusvetenskapliga teman för och av kvinnor.

Det skulle också vara spännande om vänföreningen i framtiden kunde bygga upp en
interaktiv hemsida där människor från hela landet kan ta del av dokument, föremål
och berättelser om Kvinnliga medborgarskolan, dess historia och de människor som
fanns där.

Clauida Zeitoun, nyval 2 år, 48 år, Stockholm
Jag har alltid haft en stark känsla för samhällsengagemang, kanske beror det på
mina rötter i en släkt som var med och startade fackrörelsen i Chile. Jag började
med läxhjälp, gick vidare till UNICEF och landade på Röda Korsets Ungdomsförbund
där jag fick förtroende att vara ledare, ordförande och verksamhetsrevisor. När jag
passerade 30-sträcket kändes det naturligt att ta klivet till Svenska Röda Korset och
jag var med i uppstarten av Flyktingcenterkretsen. Senaste åren har jag fokuserat på
familjen och kände mig därför oerhört hedrad när jag fick frågan om att vara med i
Fogelstads Vänförenings styrelse.

Jag är utbildad ekonom och min passion ligger i ledarskap och organisation, så här
med facit i hand hade sociologi passat mig bättre. Jag jobbade länge inom
finansbranschen, var en sväng på KFUM Bromma som verksamhetschef och jobbar
numera på Arbetsförmedlingen där jag har möjlighet att stötta personer som behöver
några inspirerande ord på vägen. Jag brinner för självledarskap och är utbildad coach
så jag är glad att jag kan kombinera kompetens, erfarenhet och intresse under min
arbetsdag. Det blir många härliga samtal om livet, drömmar och mål.

Jag ser fram emot att bekanta mig med Fogelstads Vänförening, lära mig mer om
hur ni arbetar och se var jag kan bidra med min kompetens. Min styrka som ledamot
ligger bland annat i min kreativitet och drivkraft. Hinder är till för att övervinnas och
jag ser fram emot att sprida Fogelstads viktiga budskap till kommande generation.

Johanna Törnros, nyval 2 år, 44 år, Stockholm

Jag jobbar som arkivarie och arkivpedagog på Stockholms stadsarkiv. Jag är
genusvetare i grunden och har länge jobbat med kulturarvsförmedling utifrån genus-
och normkritiska perspektiv (på museum och arkiv). Jag är även utbildad
jämställdhetstrateg, nu med ansvar för arbetet med jämställdhet och mänskliga
rättigheter på Stadsarkivet, där vi jobbar kontinuerligt med demokratifrågor, att
synliggöra kvinnor och andra underrepresenterade grupper i arkiven och bidra till en
breddad historieskrivning där en mångfald röster får höras.
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Som arkivpedagog gräver jag i arkiven efter belysande fall, som införlivas i
skolvisningar och publiceras på webbplatsen Stockholmskällan, jag håller föredrag
och arbetar med att sätta samman vårt publika program. Under rösträttsjubileet har
jag t.ex. arbetat särskilt med spåren efter rösträttskampen i arkiven (bland annat
Signe Bergmans och Anna Lindhagens personarkiv som finns på Stadsarkivet), hållit
specialvisningar och föredrag på temat. På Stadsarkivet bevarar vi för övrigt också
Kvinnliga kontoristföreningens arkiv som innehåller mycket material från
Fogelstad-gruppen, som vi tidigare också publicerat ur på Stockholmskällan. Jag
tror jag skulle jag kunna bidra till arbetet, inte minst med en arkivaries blick och
med en närhet till och kunskap om källorna. Det är ytterst häftigt att Fogelstad
återuppstått, en kraft som verkligen behövs i dagens samhälle, och det vore roligt
att medverka till detta.

Styrelseledamöter som valdes på två år förra året
För att du ska få en helhet av styrelsen så presenteras sig de som valdes förra året
här. De ska inte väljas.

Gunilla Larsdotter, (ett år kvar), 61 år, Stockholm
Under två år har jag varit förtroendevald i Fogelstad vänförening med rollen vice
ordförande. I och med det har jag fått förmånen att leda och bygga verksamhet
vilket är ett av mina favoritområden. Att bygga och skapa är centralt i mitt liv, både
genom exempelvis konkret byggnadsvård men också eget skapande och då framför
allt skrivande. Mitt yrkesliv ägnar jag helst åt människan och ofta är det i
sammanhang där jag bidrar genom att stötta personer eller organisationer att må
bra, så att de ska fungera väl och kunna utvecklas. Ofta har jag rollen att fungera
som stöd till individen att få sin röst hörd eller att få sina rättigheter tillvaratagna.
Idag arbetar jag med att lära ut svenska till personer med annat förstaspråk och
coachar personer med utländsk akademisk examen att komma ut i det svenska
arbetslivet.

En framtidsvision är att Fogelstadsinitiativet genom sin verksamhet och sina
medlemmar är en röst som hörs i samhället. Jag tänker mig att verksamheten ska
vara en källa att hämta kraft ur och en plats som ger utrymme för att andas, tänka
och att lära. För att nå dit behöver föreningen fortsätta vinnlägga sig om att samla
människor med olika bakgrund, idéer, åsikter, perspektiv och viljor och skapa
förutsättningar för att aktivt arbeta tillsammans inom områden som grundar sig i
demokrati, mänskliga rättigheter, allas lika värde samt fred och konfliktlösning.

Linnea Risinger Nathanson, (ett år kvar), 39 år, Gamla Enskede

Erfarenheter och engagemang av betydelse för Vänföreningens verksamhet
Vänföreningen Fogelstad är ett nav rikt på helt fantastisk potential i
skärningspunkten mellan de områden som ligger mig varmast om hjärtat; demokrati,
jämställdhet, bildning och aktivt medborgarskap. Jag har min bakgrund i det lokala,
regionala föreningslivet och politiken; i ungdomsdemokratirörelsen; Sveriges
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Ungdomsråd, tjej- och kvinnojourer, Dala Pride, Sverok, Grön Ungdom och RFSL.
Intersektionell normkritik, en levande och delaktig demokrati, ungas rättigheter,
feminism och miljökamp har varit de röda trådarna genom mitt mångfacetterade
engagemang i civilsamhället och i demokratin. Min bakgrund som grafisk designer,
webbutvecklare, gamer, tidningsredaktör och i medie- och
kommunikationsvetenskapen gör att Fogelstadinitiativet tankar om de utmaningar vi
står inför med den deliberativa demokratin i en ålder av inte bara digitalisering utan
desinformation och filterbubblor blir oerhört intressanta, och viktiga.

Dina tankar om utvecklingen av Fogelstad Vänförening
Jag vill att vi ska vara en motpol till myterna om den läskiga politiken och politikern,
myterna om att föreningslivet dör eller att unga inte vill eller kan engagera sig. Det vi
inte tror är möjligt eller har ord för kan vi inte heller göra, jag vill att vi ska vara en
del av att ett språk och samtal som ger ett närmande istället för ett fjärmande för
människor att engagerade sig i att påverka samhället demokratiskt och få sin röst
hörd. Att vi ska ge utrymme för röster i demokratin för unga, de med mindre
resurser, människor på landsorten, i digitala sfärer. Och att vi ska vara en brinnande
fyr av kamp för en levande demokrati i en tid där den står inför hot från en global
antidemokratisk utveckling.

Gunnel Nelzén, (ett år kvar), 66 år, Nyköping
Gunnel Nelzén, Nyköping 65 år. Jag har med glädje varit förtroendevald i
Vänföreningens styrelsen under ett år.

Som nybliven pensionär har jag haft tid att engagera mig i kulturlivet i mitt
närområde. Nyköpings Filmstudio, Kultur- och trädgårdscaféet Fåfängan i Nyköping
och Fogelstad Vänförening - alla verksamheter med fokus på delaktighet, samarbete
och folkbildning. Tre ledord som varit viktiga i hela mitt liv. Jag har en yrkesbakgrund
från institutionsvård, folkhögskole världen och kulturområdet. Att arbeta med
människor har varit centralt och att försöka skapa verksamhet där det egna
engagemanget kan växa.

För att hämta egen kraft så har havet, fjället och skogen varit viktiga för mig och min
familj. Med långfärdsskridskor på vintern och kajak på sommaren har vi utforskat
Sörmlands sjöar och skärgård. Turskidor och vandring har fungerat på samma sätt
under de andra årstiderna. Jag är glad att min nu vuxna barn har tagit hand om
friluftslivet på samma sätt och  hämtar sin kraft där. Själv har jag och min man blivit
med trädgård för snart 20 år sedan. Där har jag lärt mig massor om odling, växter
och överlevnad. Den kunskapen vill jag ta med mig till Fogelstad.

Vänföreningen Fogelstad håller som bäst på att växa fram och jag är otroligt glad att
få vara med om den processen. Vi undersöker möjligheten att finnas på fler platser i
landet, att skapa verksamheter där kvinnor möts och utvecklas tillsammans. Vi
bygger en grund som ska vara stabil och där mångas ideer ska kunna bli verklighet.
Jag tror att vi tillsammans kan skapa förutsättningar för många att växa.
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