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Bilaga 6 till §5-6 Valberedningens och styrelsens
förslag med motiveringar
§5 Valärenden: interna förtroendeuppdrag
Valberedningens förslag med motiveringar:
Valberedningen i MP Skånes motivering till val av styrelse lyder enligt följande:
Enligt de vi har frågat så har distriktsstyrelsen fungerat väldigt bra i år, med många som är
engagerade och arbetsvilliga. Vi är därför nöjda med hur sammansättningen ser ut och vill
inte ändra för mycket under ett så pass viktig år som valåret är. Men då Fredrik numera är
toppkandidat inför regionvalet, så har vi velat rotera på vice ordförandeskapet så att en ny
person får testa på det. Vi har också efter intensiva försök misslyckats att hitta en kvinnlig
kandidat från nordostkretsen. Vi väljer därför och vakantsätta platsen och hoppas att
någon/några frivilligt nominerar sig under distriktsårsmötet.
Valberedningen har följande motivering för kandidaterna:

Ordförande, vice ordförande och ledamöter i styrelsen
Fredrik Hanell, 37, Höör, Ordförande (omval)
Fredrik har varit ordförande de senaste tre åren och har axlat rollen som ordförande på ett
föredömligt sätt. Fredrik har ett starkt stöd och förtroende bland distriktets medlemmar. Vi
tycker därför att det är tydligt att Fredrik ska fortsätta som ordförande under valåret.
Anette Mårtensson, Lund, Vice ordförande (nyval)
Anette är naturvetare i grunden och har lång erfarenhet som politiker i Lund och Region
Skåne. Som vice ordförande kan Anette bidra med sin energi och erfarenhet från
styrelsearbete.
Dolores Öhman, Hässleholm (omval)
Dolores kan bland annat som regionråd för MP i Region Skåne bidra med stor kunskap, och
som en av representanterna från regionfullmäktigegruppen vara en viktig länk till
distriktsstyrelsen. Dolores är en tillgång i det kommande valet.
Anna-Maria Myszka-Gustafsson, Helsingborg (omval)
Anna-Maria har en gedigen kunskap kring politik och styrelsearbete. Hon är reflekterande
och ödmjuk, samtidigt som hon har en lång erfarenhet som hon gärna delar med sig av.
Emma Nilsson, Ystad (omval)
Emma Nilsson är engagerad och organiserad. Emma har tidigare stor erfarenhet av att
arbeta i en valrörelse. Emma har varit med ett år i distriktsstyrelsen och kommer att vara en
fortsatt tillgång i styrelsen under det mycket viktiga valåret.
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Kami Petersen, Malmö (omval)
Kami har gedigen erfarenhet från politiskt utveckling och organisationsutveckling. Kami
sitter redan idag i distriktsstyrelsen och gör ett väldigt bra jobb.
Marcus Friberg, Helsingborg (omval)
Marcus har goda kunskaper kring både föreningsverksamhet och politiskt arbete. Han är
påläst och ger styrelsen en värdefull koppling till kommunpolitiken.
Kjell Stjernholm, Svalöv (omval)
Kjell är sedan många år politisk aktiv och har innehaft uppdrag bland annat för Miljöpartiet i
Region Skåne. Kjell kan utbildningsfrågor och kommer med sin kunskap fortsätta vara en
tillgång för styrelsen.
Lars Lundström, Kävlinge (omval)
Lars är politisk aktiv i Kävlinge men även i Region Skåne. Lars kommer att bidra med sin
erfarenhet till distriktsstyrelsen för att det ska bli en framgångsrik valrörelse.
Carl-Erik Flodmark, Malmö (nyval)
Carl-Erik har en värdefull kompetens inom sjukvård kombinerat med gedigen erfarenhet
från styrelse- och föreningsarbete. Med denna bakgrund ser valberedningen att han har
värdefull kompetens för att förstärka styrelsen ytterligare.
Ledamot från Nordostkretsen
Vakant
Revisorer
Ordinarie:
Rolf Bengtsson, Burlöv (nyval)
Maria Wilhems, Trelleborg (nyval)
Ersättare:
Vakant
Riksvalberedningen
Nordöstra: Roland Thord, Simrishamn (omval)
Södra: Ove Johansson, Burlöv (omval)
Västra: Lena Östholm-Munkberg, Helsingborg (omval)
Jämställdhetsambassadörer (2)
Samra Dedic, Helsingborg (nyval)
Samra är en engagerad och driven person som har god kunskap om jämställdhet och
mångfald. Hon är lyssnande, samtidigt som hon vågar ta plats.
Vakant
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Styrelsens förslag till ledamöter i valberedningen
samt motiveringar
Malmö kommun: Johanna Öfverbeck
Johanna sitter idag i distriktets valberedning, och hon har även varit sammankallande för
valberedningen med ansvar för listsättning. Hon har ett stort kontaktnät, framförallt i
Malmö med omnejd, men även i övriga Skåne. Johanna har tidigare varit ordförande i MP
Malmö och är för närvarande vice ordförande i grundskolenämnden och ledamot i
kommunfullmäktige, liksom politisk sekreterare.
Skåne södra: Ove Johansson, Burlöv
Ove ingår i dag i distriktets valberedning, i Riksvalberedningen, samt har varit ledamot i
valberedningen med ansvar för listsättning. Genom dessa uppdrag har Ove skaffat sig en
gedigen erfarenhet av valberedningsarbete. Ove har också politisk erfarenhet från både
kommun- och regionpolitik.
Skåne västra: Rifad Saberg, Eslöv
Rifad har under drygt tre år ingått i distriktets valberedning där han fungerat som
sammankallande under de två senaste åren. Han har också ingått i valberedningen med
ansvar för listsättning. Genom dessa uppdrag har Rifad skaffat sig en gedigen kunskap om
valberedningsarbete, en god förståelse för distriktet och personkännedom inom samtliga
valkretsar.
Skåne västra: Sofia Kamlund, Helsingborg
Sofia ingår i dag i distriktets valberedning. Hon är ledamot i MP Helsingborgs styrelse och
sitter även som ledamot i Helsingborgs kommunfullmäktige. Sofia har därmed både
erfarenhet av valberedningsarbete, kommunpolitik och organisatorisk erfarenhet.
Skåne Norra och östra: Lotta Hedström, Tomelilla
Lotta har en gedigen bakgrund inom partiet, hon har bl.a. varit språkrör och representerat
partiet i Riksdagen. Hon har också ingått i valberedningen med ansvar för listsättning. Lotta
har en mycket god förtrogenhet med partiet, på alla nivåer, och en god personkännedom.
Skåne Norra och östra: Beth Melander, Kristianstad
Beth valdes i december in i distriktets valberedning med ansvar för listsättning och deltog i
beredningen av regionlistorna. Sedan tidigare är också Beth ledamot i valberedningen i MP
Kristianstad, en avdelning hon också varit ordförande för. Beth har även yrkesmässig
erfarenhet av rekrytering.

Enligt uppgift från valberedningen finns det inga övriga kandidater till de interna
förtroendeuppdragen.
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§6 Valärenden: externa förtroendeuppdrag
Ersättare i Demokratiberedningen
Valberedningens förslag:
Kami Petersen, Malmö
Kami Petersen är en driven person som brinner för demokratifrågor. Vi ser det också som en
fördel att Kami, som är Malmös första namn på regionlistan (efter toppkandidater), redan nu
får lite erfarenhet och kontakter från regionen. Uppdraget i sig kommer vara väldigt kort,
men cirka 4-5 sammanträde kvar.

Nämndeman i Förvaltningsrätten i Malmö
Valberedningens förslag:
Mira Necevska, Lund
Mira är sociolog i grunden och jobbar idag med funktionshindrade på Arbetsförmedling. Har
tidigare jobbat som bla som integrationssamordnare i Sjöbo samt tjänstgjort som militärtolk
under Balkankriget. Vi tror att Miras erfarenhet med att ha jobbat nära de mest utsatta i
samhället kan vara en tillgång för Förvaltningsrätten i Malmö.

Enligt uppgift från valberedningen finns det inga övriga kandidater till de externa
förtroendeuppdragen.

