Valberedningens förslag till styrelse i Södersossarna 2022
Ordförande

Oscar Lavelid, Katarina, fyllnadsval ett år

nyval

Ledamöter som kvarstår till 2023
Valledare

Gustav Österman, Tanto-Zinken-Högalid-Hornstull,
kvarstår till 2023

Ledamot

Lisa Ahlstrand, Sjöstaden,

Ledamot

Anne Selin, Norra Hammarbyhamnen, kvarstår till 2023

kvarstår till 2023

Ledamöter som ska väljas 2022
Sekreterare

Svante Sandberg, Maria Södra station

omval

Kassör

Johanna Hallberg, Reimers

nyval

Informatör/studieledare Amanda Borg, Katarina

nyval

Ersättare
1 ersättare

Kevin Wyn-Jones, Tanto-Zinken-Högalid-Hornstull

2 ersättare

Lina Glans, Katarina Västra

nyval

Ordinarie revisor

Gunnel Färm, Maria Södra station

omval

Ordinarie revisor

Jan Forsell, Hammarby Norra

omval

Revisorsersättare

Siv Hamring, Katarina Västra

omval

Revisorsersättare

Jörgen Gyllenblad, Sofia

omval

omval

Revisor

Mellanledsförhandlare
Lena Josefsson, Södra kvinnoklubben Norra Hammarbyhamnen

omval

Oscar Lavelid, Katarina

omval

Stockholm den 21 februari 2022
Olle Burell, Ewa Carlsson, John Josefsson, Kerstin Mikaelsson, Gun-Britt Mårtensson och
Gunnar Söderholm, sammankallande

Nedan en presentation av föreslagna nyval i styrelsen eller på nya platser i
styrelsen
Oscar Lavelid, Katarina
Jag heter Oscar Lavelid och bor sedan fem år tillbaka
på östra Södermalm tillsammans med min sambo Ida
och son Folke. Inom Socialdemokraterna började jag
mitt engagemang i studentförbundet och kårpolitiken.
Förutom att jag varit lokalt engagerad där jag bott har
jag jobbat som borgarrådssekreterare i Stadshuset
(2013-2018). På Södermalm har jag suttit i
kretsstyrelsen i fyra år. Det kommande året har
kretsstyrelsen ett stort ansvar i att samordna kretsen
för en ny valvinst på Södermalm, i staden och riket.
Detta måste göras i en nära dialog med
södermalmsborna och med en lyhördhet för de frågor
de anser är viktiga. För egen del anser jag att frågor
om söderbornas möjlighet till en meningsfull fritid,
med föreningsliv, idrott och kultur måste stärkas på
söder, särskilt för våra barn, unga och äldre. Som en viktigt led i detta behöver våra
offentliga miljöer rustas upp och utvecklas.

Johanna Hallberg - Reimers
Jag är 31 år och bor på Skånegatan. Jag har dock haft en
lägenhet på Reimersholme och därför medlem i den
föreningen där jag är kassör i styrelsen.
Jag har varit med i Socialdemokraterna i tre år. Jag arbetar
som projektledare inom samhällsbyggnad- och
infrastrukturområdet.
Efter engagemang i en förening de senaste åren letar jag
efter uppdrag där jag kan utvecklas mer och vara med och
fatta beslut som gör större skillnad. Jag har alltid varit
intresserad av samhällsfrågor och de senaste åren börjat
intressera mig för och engagera mig i politik, då jag tycker
att samhället är på väg åt fel håll i flera avseenden och tror starkt på att de socialdemokratiska värderingarna är lösningen.
Eftersom jag är utbildad inom och arbetar med samhällsbyggnad har jag en god
grundförståelse för hur kommunala processer fungerar. Jag har dessutom ett stort intresse
för stadsplanering. Under min studietid var jag ordförande i en ideell förening med ca 1000
medlemmar så jag har utifrån det erfarenhet av demokratiska beslutsprocesser.

Lina Glans
Jag heter Lina Glans och är intresserad av att sitta i
kretsstyrelsen. Jag är 36 år gammal ursprungligen från
Huskvarna i Småland men har bott i Stockholm och på
Södermalm i stort sett hela mitt vuxna liv. Idag bor jag på
Ringvägen tillsammans med min man och våra två barn.

Jag har varit politiskt engagerad länge och har även
arbetat politiskt under en lång period - i SSU, på
stadshuskansliet och i regeringskansliet. Idag jobbar jag
som politiskt sakkunnig hos socialministern. Innan det
har jag varit engagerad i organisationer som Stockholm
studentkårers centralorganisation och
jagvillhabostad.nu där jag var ordförande.
Även om jag älskar mitt jobb i regeringskansliet har jag
alltid tyckt att den lokala politiken är det som engagerar
mest. Den är nära människor och märks på ett konkret och påtagligt sätt. Vägen till
förändring är ofta enklare och går snabbare. Därför gillade jag verkligen att få arbeta med
stadsbyggnadspolitiken i stadshuset och längtar nu efter att få engagera mig mer lokalt där
jag bor.
Jag är ju en sådan där inflyttad Södermalmsbo, som min man brukar beskriva det. Men efter
mer eller mindre 18 år på söder finns det inget som är mer hemma för mig. Jag älskar att bo
här, men jag ser också mycket som kan utvecklas och bli bättre. Några frågor som jag tycker
är extra viktiga är parker och utemiljöer som är öppna, tillgängliga och trygga för både barn
och vuxna. Min bild är även att det finns mycket att göra när det kommer till tillgången till
samlingslokaler, och platser för idrotts- och fritidsaktiviteter. Jag ser såklart också väldigt
mycket fram emot den valrörelse som vi ska genomföra här lokalt, det finns en stor längtan
efter att äntligen få knacka lite dörr och möta väljare på riktigt efter två år av pandemi.
Amanda Borg
Jag heter Amanda och engagerade mig för första gången i
Socialdemokratin genom SSU i Sollentuna. Sedan dess har
jag hunnit flytta mellan tre partidistrikt.
Jag har pluggat på Linnéuniversitetet och har en kandidatexamen i kommunikation och en master i fred- och
utvecklingsarbete.
Jag har jobbat med kommunikation på olika sätt, både
inom ideella organisationer och på byrå. Från att ha varit
kommunikationschef på SSU hamnade jag på Regeringskansliet, där jag idag arbetar som sakkunnig åt
finansministern.

