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Följande positioner ska fyllas:  

1 vice ordförande 

1 kassör 

Minst 2 ledamöter 

Minst 2 suppleanter 

Urval har gjorts med tanke på kandidaternas erfarenhet och bakgrund (utbildning, yrke, ålder 

och andra meriter som till exempel aktiv inom Fempowerment eller liknande organisationer) i 

syfte om att få en mångfald i styrelsen som representerar Fempowerment och målgrupp, 

påverkar dess dagliga verksamhet positivt och bidra till att Fempowerment når uppsatta mål.   

Kandidaterna har tilldelats roller utifrån styrelsens behov, kandidaternas egna önskemål och 

lämplighet. 

 

Presentation av nya kandidater till Fempowerments styrelse 2021 (nyval) 

Vice ordförande: 

 

Kassör:  

● Brina Forsström, Juriststudent. Har kompetens inom sociala medier, tidigare 

erfarenhet av sociala medier vill ha mer erfarenhet av styrelsearbete. Vill se en 

förändring i samhället och arbeta aktivt med det. Intresserad av ekonomi och pluggar 

lite ekonomi vid sidan av sina studier. Vill sitta på posten 1 år. 

  

Ledamot: 

● Rojin Tutak, 25 år, är en engagerad medlem i Fempowerment och stödvolontär i 

Fempowerments stödchatt. Har en juridisk utbildning och erfarenhet. Har tidigare bott 

i Istanbul och praktiserat på Sveriges generalkonsulat där, och arbetade då bland 

annat med civilrättsliga frågor, kvinnorättsfrågor och yttrandefrihet etc. Har även 

tidigare erfarenhet av kvinnojour.  

 

● Alexandra Lee, 23 år, är en engagerad medlem i Fempowerment och har 

volontärarbetat i stödchatten sedan 2019. Hon studerar psykologi andra året på 

karolinska. Är påläst inom kvinnorättsfrågor och jämställdhetsarbete. Har 

volontärarbetat på advokatbyrå i Mongoliet för att hjälpa våldsutsatta kvinnor. Har 

sedan tidigare lite erfarenhet av marknadsföring. Upplever att hon har mycket tid och 

engagemang för att nu få erfarenhet av att sitta i styrelse.  

 

● Louvisa Grotte, är uppvuxen i Malmö. Bor för närvarande i Köpenhamn. Läser för 

närvarande en master i statsvetenskap med inriktning Europastudier. Har inom 

ramen för sin kandidat praktiserat på svenska ambassaden i Mexiko och arbetat med 

kommunikationsplaner. Har även engagerat sig ideellt i Costa Rica. Engagerad i 
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Operation 1325 och är invald i deras styrelse. Har tidigare engagerat sig ideellt 

genom bland annat Mentor Sverige.  

 

Suppleant: 

● Michelle Romero Martinsson, 20 år, studerar genusvetenskap på Södertörns 

högskola. Volontär i stödchatten sedan i höstas. Har studerat en 1-årig 

folkhögskoleutbildning i global rättvisa. Har även praktiserat i Bolivia på en 

feministisk organisation. Tycker det är roligt att arbeta med och redigera bilder samt 

sociala medier.  

 

Presentation av kandidater för omval till Fempowerments styrelse 2021 (omval) 

Sekreterare:  

● Sogend Barzani, 25 år, har en kandidat i utvecklingsfrågor med inriktning 

internationella relationer samt en master i mänskliga rättigheter. Har i sina studier 

särskilt fokuserat på jämställdhet ur olika perspektiv vilket senare har fortsatt. Viktigt 

är intersektionell jämställdhet, därför aktiv i Fempowerments styrelse sedan 2018. 

Har även arbetat med jämställdhetsfrågor utifrån fred och säkerhetsperspektiv på 

Operation 1325 i ett år. Arbetar numera särskilt med ungas rättigheter med avstamp i 

demokrati och mänskliga rättigheter.  

 

Ledamot: 

● Priscilla Paulin, Rekryterare. Har erfarenhet av organisatoriskt arbete. Har arbetat 

som volontär för QX-galan de senaste 5 åren. Vill engagera sig för att för möjligheten 

att vara delaktig i det viktiga arbetet för ett jämställt och jämlikt samhälle utan våld 

mot kvinnor. Priscilla har suttit i Fempowerments styrelse sedan det extra årsmötet i 

november 2020. 

 

● Yasmine Amahzoune, 25 år, Biståndshandläggare. Sitter som styrelseledamot i 

Röda Korsets ungdomsförbund Stockholm och är kontaktperson för en verksamhet 

som riktar sig till ensamkommande unga nysvenskar. Har tidigare varit ideellt aktiv i 

Naturskyddsföreningen. Volontärarbetat på Berättarministeriets utbildningscenter och 

som språkstödjare med unga nysvenskar. Vill engagera sig för frågor som rör våld i 

nära relationer. Yasmine har suttit i Fempowerments styrelse sedan det extra 

årsmötet i november 2020. 

 

Suppleant: 

● Cecilia Sharma, 42 år, jurist och statsvetare. Har inriktat sina studier mot 

jämställdhet och kvinnors rättigheter, och vill göra något för kvinnors rättigheter 

utanför sitt arbete. Strukturerad, analytisk, bra på att kommunicera och att 

samarbeta. Vill utvecklas och lära sig nya saker. Har tidigare varit volontär på 

Stockholms filmfestival. Vill bidra med sina kunskaper och engagemang för att hjälpa 

de personer som söker hjälp hos Fempowerment och utveckla verksamheten på 

bästa sätt. Erfarenhet av att möta personer i svåra situationer.  

 

 

 


