
Valberedningens förslag till styrelse i Södersossarna 2023 
Ordförande Gustav Österman, Tanto-Zinken-Hornstull  nyval 

 

Ledamöter som kvarstår till 2024 
Sekreterare  Svante Sandberg, Maria Södra station   

Kassör  Johanna Hallberg, Reimers   

Informatör  Amanda Borg, Katarina  

 

Ledamöter som ska väljas 2023 
Studieledare   Karin Jordås, Katarina Västra  nyval 

Kampanjledare Jörgen Gyllenblad, Sofia   nyval 

Ledamot  Anne Selin, Norra Hammarbyhamnen,   omval 

Ledamot  Kevin Wyn-Jones, Tanto-Zinken-Hornstull  nyval 

 

Ersättare 
1 ersättare  Lina Glans, Katarina Västra   omval 

2 ersättare  Amanda Hansson Åkerlind, Sjöstan  nyval 

 

Revisor 
Ordinarie revisor Gunnel Färm, Maria Södra station   omval 

Ordinarie revisor Jan Forsell, Hammarby Norra  omval 

Revisorsersättare Siv Hamring, Katarina Västra   omval 

Revisorsersättare Monica von Zeipel, Södra kvinnoklubben nyval 

 

Mellanledsförhandlare  
 

Oscar Lavelid, Katarina      omval 

Charlotte Zackari, Tanto-Zinken-Hornstull    nyval 

 

Stockholm den 7 mars 2023  

Olle Burell, Ewa Carlsson, John Josefson, Kerstin Mikaelsson, Gun-Britt Mårtensson, Dag 
Larsson och Gunnar Söderholm, sammankallande  



Valberedningens kommentarer 
Enligt stadgarna ska kretsens styrelse bestå av en styrelse om minst 5 och högst 11 
ledamöter. Varannan ska vara kvinna och varann ska vara man. 

Förslaget innebär en utökning med en ordinarie ledamot. Vidare innebär förslaget att 
Amanda Borg som 2022 valdes på två år som informatör och studieledare kvarstår som 
informatör och att Karin Jordås väljs som ny studieledare. Denna förändringar har skett i 
samråd med Amanda. 

Förslaget innebär att vi föreslår att principen om att man inte får sitta i kretsstyrelsen om 
man är ledamot eller ersättare i stadsdelsnämnden upphävs. Södersossarna är den enda 
kretsen i Stockholm som har denna princip och stadgarna har ingen bestämmelse om detta. 
Valberedningen anser att ett totalt förbud mot dubbelkoppling är olämpligt, men att 
Södersossarnas styrelse samtidigt ska vara tillräckligt oberoende från stadsdelsnämnds-
gruppen för att kunna agera om det finns skäl härför. När valberedningen föreslår att Jörgen 
Gyllenblad väljs till kampanjledare innebär det att en av stadsdelsnämndens ledamöter 
också ingår i kretsstyrelsen. Valberedningen anser att det finns fördelar med att en av 
stadsdelsnämndens ledamöter också är kampanjledare eftersom vår politik i stadsdelen då 
får en direktkoppling till våra utåtriktade aktiviteter i kretsen. 

Ordförande 

Oscar Lavelid har avböjt omval som ordförande. Gustaf har brett stöd och är nominerad av 
många. Ingen annan kandidat är nominerad 

Studieledare 

Karin Jordås är ordförande i Katarina Västra och har varit aktiv många år. 

Jörgen Gyllenblad är den ende som Sofia har nominerat och den ende som är nominerad 
som kampanjledare om man undantar Karin Jordås. 

Ledamöter 

Anne Selin från Norra Hammarbyhamnen har varit ledamot i två år och kandiderar för 
omval. 

Kevin Wyn-Jones, Tanto-Zinken-Hornstull har varit ersättare under förra året och föreslås 
flyttas upp som ordinarie ledamot 

Amanda Hansson Åkerlind, Sjöstaden har nominerats av sin förening och föreslås som ny 
ersättare 

 

Mellanledsförhandlare 

Lena Josefsson har avböjt omval och i stället föreslås Charlotte Zackari, Tanto-Zinken- 
Hornstull Charlotte är van förhandlare och har god kännedom om kretsens verksamhet 

Oscar Lavelid, Katarina har varit mellanledsförhandlare och valberedningen föreslår omval av 
honom. 



Nomineringar 
Katarina S-förening 
Till styrelsen 

Kalle Holzwart Kristiansson – Han sitter i dag i Katarinas styrelse och är en engagerad och 
aktiv styrelsemedlem.  

Till valberedningen 

Dag Larsson – aktivt medlem i Katarina och sitter i den nuvarande valberedningen. Han har 
god kunskap om medlemmarna på Södermalm 

 

SSU Front Södermalm 
Till styrelsen 

Har nominerat Gustav Österman till ordförande för Södersossarna.  

 

Katarina Västra 

Till styrelsen 
Har nominerat Gustav Österman till ordförande och Karin Jordås till styrelsen. 

Till Valberedningen  
Siv Hamring 

 

Tanto-Zinken-Hornstulls  

Till styrelsen 

Har nominerat Gustav Österman till ordförande och Karin Jordås till valledare och Kevin 
Wyn Jones som ledamot  

Till mellanledsförhandlare - Charlotte Zackari  

Till valberedning 
Gunnar Söderholm och Ewa Carlsson-Hallberg  

 

Sofia 
Har nominerat Gustav Österman som ordförande och Jörgen Gyllenblad som 
kampanjledare  

 

Sjöstadens s-förening 
Har nominerat Amanda Hansson Åkerlind till ledamot 



 

 

Södra kvinnoklubben 
Har nominerat Monica von Zeipel och Eva Pålsson till styrelsen  

Till valberedningen 

Eva Carlsson, Gun-Britt Mårtensson och Kerstin Mikaelsson  
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