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Valberedningens förslag till nya ledamöter i styrelse samt programgrupp 
 
Styrelse för Vän i Umeå för år 2021 (Ansvarsgruppen) – fram till årsmötet 2022 

Vid årsmötet 2020 valdes följande på två år: 

Annie Andersson, Marcel Mukdad som därmed har 1 år kvar. 

Samt följande personer som dock valt att avgå vid årsmötet 2021: 

Teodor Persson, Eva Gouryie, Tatiana Buianina och Lara Heppenstall 
 

Föreslås väljas vid årsmötet 2021 på två år: 

Omval (ledamöter från nuvarande styrelse): 

Staffan Norin (ordförande väljs på 1 år), 

Bjerre Ljungberg, Ulla Hjalmarsson och Lotta Nygren. 

 

Nya ledamöter väljs på 1 eller 2 år (se presentation nedan)  

Nausheen Kahn 

Carl Lundberg 

Will Skaskiw 

Ana Safa 

 

Revisor 

Per-Olov Ljung & Anders Lundqvist slutar som revisor resp. ersättare. 

Förslag 2021 

Revisor: Lara Hepp (tidigare ansvarsgruppen)  

Revisorsersättare. Ana Safa (om inte hon väljs in i styrelsen) 

----------------- 

Valberedning 

Helen Rådahl och Ulrica Tegblom kan kvarstå. 

Valberedningen har inget eget förslag men förmedlar här några namnförslag som kan tillfrågas. 

Niisha/Nashaad Hassan och Maria Laestander. 
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Programgrupp för Vän i Umeå 2021 - fram till årsmötet 2022 
Programgruppen leds av minst en styrelseperson samt någon/några från personalgruppen 
 
Eva Gourie aktiv sedan många år och känd från ansvarsgruppen. Eva vill nu istället fortsätta i 
programgruppen.  
 
Teodor Persson. Teodor är en mycket aktiv och handlingskraftig person, som ingått i 
Ansvarsgruppen fram tills nu. 
 
Fartuun Sakhaawe (FB) Fartun Umar Abdi: Jag är 18 år och bor på Ersboda. Nu så studerar jag 
Språkintroduktion på Midgårdsskolan och nästa år ska börjar jag officiell gymnasiet. Jag hoppas 
att vi komma ut ur coronatider och komma tillbaka till vanliga möten, så att vi kan göra många 
saker tillsammans som jag tycker är det intressanta och användbara. Jag är glad att arbeta med 
er och bli en av Vän i Umeå! 
 
Eid Mohammed: Jag är en glad kille som pluggar till undersköterska och jobbar inom 
hemtjänsten. Vän i Umeå är viktigt därför att tillsammans är vi starkare och jag tycker om att 
träffa människor. 
 
Felix Honorine: Mitt namn är Felix Ngendahayo och är från Rwanda. En 22 åring man fyller 23 
snart och student på Strömbäcks folkhögskola med en dröm om att bli polis. Jag har varit eller 
deltagit i vän i Umeå sedan 2017 till nu och tänker fortsätta. Vän i Umeå för mig med enkla ord 
betyder frihet 😊. 
 
Aliou J Bah: Jag heter Aliou och jag är från Gambia. Jag jobbar som undersköterska. Jag har 
varit deltagare och volontär på vän-Umeå aktiviteter sidan 2016. Vän i Umeå är ett nätverk 
som betyder mycket för mig! Framför allt när de har aktiviteter till exempel som språkkaffe eller 
andra aktiviteter. Där är alla som en familj och det spelar ingen roll var man kom ifrån eller har 
för hudfärg religion eller kön. Alla har lika trygghet när man är på vän-Umeå träff eller aktivitet. 
Det betyder mycket för mig där alla behandlas lika. 
 
Aya Al Hajj.  
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Nya personer som föreslås till styrelsen i Vän i Umeå  
 

Kandidat 1: Nausheen Kahn till ansvarsgrupp – presenterar sig så här:  

Att vara med Vän I Umeå är en av de bästa upplevelse för mig. Det är sagolik att känna till och 
träffa så många otroliga fina människor inom en paraplyorganisation.  

Jag vill gärna vara med i styrelsen också och satsa med allt jag kan men just nu är jag I Värmland, 
(Forshaga) tills juni.  Sen återkommer jag till Umeå och Då förväntar jag mig att vara aktiv med 
aktiviteter och Planering. Det var “heartwarming “att läsa att ni tycker att jag passar för det här 
hedersuppdraget. Stort tack och kram !!Mvh, Nausheen 

  

Kandidat 2 till ansvarsgrupp - Will Skaskiw: Enligt vårt samtal är jag intresserad av att stödja 
Vän i Umeå genom att ta del i styrelsen. Jag har en oro för att min svenska inte är på en nivå att 
engagera mig fullt ut med möten och konversationer. (Valberedningen tror att det kommer att 
gå jättebra 😉). När det gäller aktiviteter som jag kan stödja, mest vilken aktivitet som helst sker 
utomhus är jag intresserad av. Jag vet att det inte begärs, men jag kommer att bifoga en 
ansökan som jag skickade in till STF när jag ansökte om att bli en stugvärd. Detta kommer att 
ge lite bakgrund: Sedan barndomen har vistelser i skog och berg varit en del av mitt liv. Tälta, 
vandra, sitta runt lägerelden i samtal med andra hör till det jag helst gör. 
 
Jag har bott i 5 olika länder. Detta har gett mig upplevelsen av hur det är att leva utanför sin 
egen kultur. Vän i Umeå är ett sätt för alla som är nya i Sverige att engagera sig med andra med 
stort stöd i en "familj av vänner". Utomhusaktiviteter fortsätter vara det sätt som vi kan 
interagera med varandra om det görs på ett lämpligt vis under denna tid av Covid./Will 

 

Kandidat 3 till ansvarsgrupp - Carl Lundberg: Jag är en friluftsmänniska och älskar utelivet i alla 
dess former och det är antagligen därför jag känner så starkt för Umeå. Jag älskar och vill hjälpa 
till att utveckla det arbetet som Vän i Umeå gör så att ALLA kan hitta sin plats i Umeå och trivas 
här likaväl som jag själv gör! /Carl 
 
 
Kandidat 4 till ansvarsgrupp - Ana Safa: Jag heter Safa jag bor i Umeå sen 2016. Just nu läser 
jag sista terminen på Civilekonomprogrammet. Jag gillar att träffa nya folk o lära mig nya saker 
hela tiden, därför blev Vän i Umeå min favoritförening för att den gav/ger mig dem här 
möjligheterna! Vän I Umeå hjälpte också mig att trivas i Umeå. Jag träffade min bästa kompis 
inom den, och för det är jag väldigt tacksam för! Jag gillar att alla känner sig välkomna när de 
kommer till Vän i Umeå aktiviteter oavsett deras bakgrunder och kulturer de kommer ifrån! De 
som jobbar i föreningen är väldigt snälla, artiga och brinner för att hjälpa andra o ser till att alla 
de trivs och ha det bra! Att jobba med Vän i Umeå och vara en del av ansvarsgruppen känns 
väldigt givande för att det ger en möjlighet att bidra till ett mer integrerat (gladare) samhället!  


