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Valberedningens förslag till FARR:s styrelse 2021- 2022

Valberedningens tack

Vi i valberedningen vill tacka för förtroendet vi åter har fått att ta fram förslag till en ny
styrelse. Det har varit fint att ha kontakt mer såväl avgående som tillträdande
styrelseledamöter och få följa ert arbete, även om verksamhetsåret inneburit många
svårigheter.

Valberedningens arbete

I år har åter valberedningen utgjorts av Linda Persson och Linus Ericsson. Linda är aktiv i
Göteborg och Linus i Stockholm, och vi har haft nytta av våra och andras nätverk i
arbetet med styrelseförslaget.

Samtliga förra årets ledamöter i styrelsen har kontaktats. Alla kandidater, nya såväl som
avgående har kontaktats via mail och telefon. Vi har även tagit emot nomineringar och
ansökningar via valberedning@farr.se och via sociala medier, samt i samband med
intervjuer av befintliga funktionärer. Vi har fått åtskilliga om nomineringar och tips om bra
potentiella styrelseledamöter/suppleanter, varav många även har varit intresserade att
sitta i styrelsen för FARR.

Valberedningen kan konstatera att verksamhetsåret har inneburit många svårigheter.
Ordförande meddelade att hon av personliga skäl var tvungen att lämna posten som
ordförande i organisationen. Under resterande verksamhetsår har kvarvarande presidium
och övriga styrelsen arbetat vidare.

Under en tid har flera personer som varit engagerade under lång tid i föreningen
meddelat att de avser trappa ner sitt engagemang i föreningen. En del ställer inte upp för
omval till FARR:s styrelse, andra sitter kvar som ersättare i styrelsen. Vi i valberedningen
vill från vårt håll tacka alla dessa ledamöter för sina insatser för föreningen.

Arbetsbelastning
Under innevarande år har arbetsbelastningen på enskilda styrelseledamöter ibland varit hög.
Många, förmodligen de allra flesta ledamöter upplever att de inte har så mycket tid som de
skulle vilja för att kunna genomföra det arbete som det finns önskan och vilja att genomföra.

Vi i valberedningen ser förstås det som centralt att styrelsen arbetar på ett sådant sätt att
enskilda ledamöter och funktionärer sliter ut sig, något som är en högst reell risk i ideell
sektor överlag, och som kan drabbar den enskilde och även organisationen hårt.
Valberedningen är därför tacksam för att några ledamöter meddelat att de gärna vill, men
inser att de inte har har den tid till förfogande som krävs för att göra ett bra jobb.
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Styrelseförslagets sammansättning

Förra året konstaterades att det ofta var svårt för styrelsen att uppnå beslutsmässighet
under möten. Då frågor sällan går till votering är det i praktiken inte ett stort problem, men
det är ändå problematiskt om styrelsen inte uppnår ett erforderligt antal ledamöter för att
uppnå beslutsmässighet under mötena. I föreliggande förslag till styrelse för 2021, är
antalet ordinarie ledamöter i styrelsen färre, och antalet ersättare fler.

Förra året fanns även oklarheter kring kontinuitet där de ordinarie ledamöternas
mandatperioder helst ska gå omlott. Valberedningen har nu försökt åtgärda detta genom
att i föreliggande förslags utformning se till att de ordinarie ledamöternas mandatperioder
går omlott så som stadgarna föreskriver.

Ordförande
Valberedningen föreslår Ida Gunge och Linus Ericsson med delat ordförandeskap för
föreningen. Ida har förutom sina stora kunskaper i området god organisatorisk förmåga och
Valberedningen är helt övertygade om att Ida kommer att kunna genomföra arbetet som
ordförande på ett bra sätt.

Ida önskar dela ordförandeskapet med någon. Ett delat ordförandeskap har diskuterats i
FARR under några år, men hittills inte blivit av. Linus Ericsson har därför sent i processen
beslutat sig för att ställa upp som ordförande tillsammans med Ida.

Linus har erfarenhet från bland annat #vistårinteut och har under en längre tid modererat
grupper på facebook. Linus har även hjälpt FARR med vissa praktiska sysslor under några
år, bland annat i form av valberedning.
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Valberedningens förslag

Ordförande (1 år)
Ida Gunge (tidigare ersättare)
Linus Ericsson (ny)

Ledamöter
Sanna Vestin (kvarvarande period 1 år)
Annette Rosengren (kvarvarande period 1 år)
Aida Samani (2 år)
Zahra Hosseiny (2 år)
Elisabet Rundqvist (2 år)
Liisa Korvenranta (2 år)
Sonia Hussain (2 år)
Emma Persson (2 år)
Marine Martirosyan (1 år) kassör
Sofia Häyhtiö (1 år)
Jasminé Mehho (1 år)

Ersättare (samtliga 1 år)
Natalie Altun (fortsätter som ersättare)
Alice Hertzberg (från ordinarie)
Michael Williams (från ordinarie)
Lars Fagerström (från ordinarie)
Anna Lindberg (från ordinarie)
Salem Sarsour (ny)
Hilda Gustafsson (ny)
Wael Al Eliwi (ny)
Märta Råberg (ny)
Valdemar Möller (ny)
Idun Larsson (ny)
Lars Ove Renberg (ny)

Revisorer
Bertil Olsson (kvarstår)
Anders Lind (kvarstår)

Valberedning
Kontakter med några nominerade pågår. Kontakta valberedningen@farr.se om du är
intresserad av att veta mer, eller vill nominera någon till valberedningen.

mailto:valberedningen@farr.se
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Presentation av kvarstående och nominerade

Ordförande: Ida Gunge

Ida är sedan tre och ett halvt år tillbaka mailrådgivare för FARR.

2018 var Ida även med och skrev en exempelsamling för FARR
om hinder för familjeåterförening.

Utöver det omfattande ideella arbetet som Ida har gjort i FARR så
yrkesarbetar hon som utvecklare för Kunskapscentrum Migration
och hälsa.

I rollen som utvecklare arbetar Ida främst med metodstöd,
fortbildning och kunskapsutjämning inom migration, hälsa,
mänskliga rättigheter och asyl.

Hon har utifrån denna roll skrivit en metodbok om behandling
utifrån Ensamkommande ungas specifika livsvillkor samt
projektlett arbetet med en omfattande rapport om tolkanvändning inom hälso- och sjukvården.
Ida har även andra intressanta och viktiga erfarenheter med sig som volontärarbete i Röda Korset
gällande efterforskning och familjeåterförening, praktik genom Civil Rights Defenders m.m.

Ordförande: Linus Ericsson
Linus bor i Stockholm och arbetar som systemutvecklare i
centrala Stockholm, ett stenkast från Centralstationen. Linus har
tidigare varit engagerad i bland annat Stockholm Pride som
volontär, och stötte genom det arbetet helt flyktigt på den mörka
värld som många asylsökande HBTQI-personer lever i. Linus har
även varit engagerad i en mindre stiftelse som arbetar med
politiskt demokratibistånd, yttrandefrihet och demokratiutveckling i
vissa länder med mycket repressiva myndigheter.

Hösten 2015 blev Linus engagerad i logistiken kring
flyktingvågen. Mycket sköttes genom stora facebookgrupper.
Sedan följde arbete med ensamkommande, främst från
Afghanistan, och även här moderatorskap i stora
facebookgrupper.

Linus vill under tiden som ordförande framför allt se till att föreningen fungerar med till exempel
inkluderande arbete med prioriteringar av vilka uppgifter och projekt föreningen bör satsa på,
kommunikation och annat praktisk.
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Ledamöter

Aida Samani
Aida bor i Stockholm, är examinerad jurist, och har de
senaste åren arbetat för organisationen Civil Rights
Defenders som arbetar med strategisk processföring och
påverkansarbete. Aida är ursprungligen från Malmö och har
under ett antal år varit aktiv i utkanten av Asylgruppen i
Malmö, som kontaktperson för olika individer samt stöttat
individer och deras kontaktpersoner inför exempelvis en
förestående asylansökan. Hösten 2018 befann hon sig på
Lesbos, där hon var verksam för organisationen European
Lawyers in Lesvos, som bistår asylsökande på ön med juridisk vägledning och
representation i deras asylansökningar eller deras ansökningar om så kallad
”familjeåterförening” under Dublinförordningen. Innan det skrev Aida även en masteruppsats
om EU:s ”säkert tredjelands”-koncept och om EU:s bruk av återtagandeavtal.

Aidas erfarenheter av att sätta sig in i EU:s migrationspolitik har skapat en bra grund för
henne att fortsatt bevaka de diskussioner som förs i Europaparlamentet och i Europeiska
unionens råd om CEAS och om den föreslagna nya lagstiftningen på området. Detta är en
resurs i FARR:s EU-inriktade arbete.

Aida har suttit i styrelsen i FARR sedan 2019.

Annette Rosengren
I flyktingrörelsen sedan 2002, kom in i denna genom
författarskap, skrivit flera böcker med fokus på flyktingar
och flyktingförsvarare.

Annette har och har haft mycket fokus på Grekland och
människor på flykt.
och människor på flykt, och de senaste åren om den unga
som tvingats fly till Frankrike från Sverige. Nu i april
kommer hennes bok ut- JAG BODDE I SVERIGE - unga
svenskafghaners flykt till Paris.

Annette följer också med intresse vad som händer i EU/Bryssel när det gäller asylpolitiken.
Har sedan ett par år en blogg om detta: Vårt Europa - berättelser om människor på flykt och
EU:s asylpolitik, www.annette-rosengren.se

Annette ser lokalgrupperna som basen för FARR:s arbete.

http://www.annette-rosengren.se
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Zahra Hosseiny
Zahra är aktiv i nätverket Liv utan gränser, ett nätverk som
samlar Afghanska barnfamiljer och som sommaren 2019
demonstrerade för uppehållstillstånd, för barnkonventionen
och för mänskliga rättigheter.
De skapade en debatt och uppmärksamhet kring vilka som
omfattas av mänskliga rättigheter och barnkonventionen.

Zahra arrangerade även en demonstration i Stockholm när
Barnkonventionen fyllde 30 år i november 2019.

Zahra vill ena kampen för asyl och mänskliga rättigheter
mellan olika landsorganisationer och skapa samarbeten
mellan olika asylgrupper.

Zahra framträder ofta i media.

Emma Persson

Emma blev advokat i maj 2011 och har nu specialområdena
brottmål, familjerätt, migrationsrätt och socialrätt. Driver egen
advokatbyrå i Göteborg.

Inom asylrätten är Emma ett välkänt namn och får ofta uttala
sig som expert. Emma håller även föreläsningar i asylrätt och
har varit arvoderad krönikör i Magasinet Arena. Hösten 2015
startade Emma en advokatjour på Stockholms centralstation
för att hjälpa till då det kom många asylsökande till Sverige.
Advokatjouren har utvecklats till ett migrationskollegium som
Emma driver inom advokatsamfundet med nästan 300
medlemmar.
Emma blir kontinuerligt tillfrågad av Advokatsamfundet att delta i arbetsgrupper för att
författa remissvar åt samfundet.

Under åren 2012-2015 drev Emma ideella advokatjourer på Stockholms stadsbibliotek, i
Rinkeby och i Tensta där hon gav gratis juridisk rådgivning. Sedan 2018 driver Emma en
advokatjour i Medborgarkontorets lokaler i Biskopsgården, Göteborg.

Emma sitter även i styrelsen för Advokater utan Gränser (AuG).

Emma har juristexamen (LL.M.) har från Lunds universitet, med erfarenheter av
Erasmusutbyte inom ramen för juristprogrammet på Bucerius Law School i Hamburg och på
Universität Wien. Emma läste även statsvetenskap parallellt med juridikstudierna i 2,5
terminer.
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Elisabet Rundqvist
Elisabet sitter i styrelsen i FARR sedan 2 år.

Elisabet kom in i FARR med ett stort fokus på de
ensamkommande, de sociala aspekterna och psykisk
ohälsa hos ensamkommande.

Sedan 2016 har Elisabet varit djupt engagerad i
#vistårinteut, den lokala gruppen i Uppsala och en hel del
bredvidliggande initiativ. Från 2019 ordförande i
föreningen Uppsalastödet.
https://www.facebook.com/uppsalasstodet

Hon har ett personligt engagemang i flera ensamkommandes ungdomar.

Hon har även sedan 2016 bistått ett antal ensamkommande i deras asylärenden, detta har
bl.a. resulterat i prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen vilket ledde till att ungdomen
fick hela ärendet omprövat från grunden.

Hon har även drivit flera ärenden med Uppsala kommun ang LMA och LSS frågor och drivit
processen för att få en ny  god man åt  en ungdom med funktionshinder.

För #vistårinteut har hon hållit i ”självmordsstatistiken”, den frivilliga insamlingen av uppgifter.
Ett underlag som delats med forskare, t.ex. forskargruppen på Karolinska institutet. I
anslutning till det har hon haft fokus på just psykisk ohälsa, trauma. För FARR har Elisabet
en plats i rätten-till-vård- initiativet sedan 2019.

Utöver Elisabets omfattande engagemang för asylrätten och ungdomar arbetar hon med
demokrati och nationella biblioteksfrågor. Hon är handläggare och byråkrat med en examen i
biblioteks- och informationsvetenskap.

Elisabet har en god förmåga att se frågor övergripande, god kännedom om samhällets
organisering och bra på att omvandla detta till aktioner. Elisabet har varit med och dragit i
gång ett antal aktioner för #vistårinteut.

https://www.facebook.com/uppsalasstodet
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Sofia Häyhtiö
Sofia är vice ordförande i FARR och har under lång tid
bemannat FARRs kansli. Idag är Sofia även fokuserad på
Asylkommissionens arbete och har under det senaste året
även arbetat som forskningsassistent vid Linköpings
universitet på deltid.

Sofia ser stor potential i lokalgrupperna.

Sofia har under 10 år drivit barn och ungdomsgruppen
Stockholm United för papperslösa, och har engagerat sig
inom nätverket ingen människa är illegal sedan 2005.

Jasminé Mehho (ny)
Jag är en statsvetare  med ursprung från Libanon, men är
född kurd och kom som flykting till Sverige. Idag jobbar jag
som sakkunnig för asyl och migration på RFSL förbundet.
Har även varit med och byggt upp RFSL:s nationella nätverk
Newcomers, som är för och med asylsökande hbtqi-personer
i Sverige.

Jag tror mitt arbete med hbtqi-frågor och asylrätt, min
bakgrund och hur jag färdas genom livet och samhället (som
lesbisk, rasifierad kvinna, och troende samt mitt intresse för
samhället och representation – allt detta färgar förstås vilka
frågor som ligger högst upp på min personliga dagordning,
och vad jag skulle ta med mig för perspektiv in i rollen som
ledamot i FARR.

Jag har ett antirasistiskt, och en intersektionnell analys och
perspektiv i sitt arbete och tänkt där representation och mänskliga rättigheter är i fokus, där
skapande av mer medmänsklig värld med delaktighet från alla röster och särskilt från
sårbara och utsatta grupperna ska få höras och ta plats, och blir empowered.

Tidigare har jag varit politisk aktiv på på både nationell och lokalnivå, men även under mina
studieår som ledamot.

Jag vill vara en del utav dom som påverkar och gör skillnad i världen genom att bygga och
skapa en värld där vi ser varandra som människor jag vill bygga broar där människor och
olika kulturer möts med delaktighet från alla röster jag har som mål att bidra med insatser
kring segregation utanförskap och jämställdhet som jag har gjort under mina senaste år
inom olika sammanhang. Jag strävar ständigt efter att påverka juridiska såväl som politiska
beslut som berör den målgruppen jag möter och jobbar för.
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Sonia Hussain (ny)
Mitt namn är Sonia, jag är 29 år och bor i London. Jag är
utbildad jurist i botten men har bytt spår och jobbar idag med
kreativ strategi för podcasts på Spotify. Jag har varit ideellt
engagerad sen tidiga tonåren, framförallt inom Amnesty men
också inom Röda Korset. De senaste åren har jag varit aktiv i
FARR:s sociala mediegrupp, där jag bland annat varit
drivande i att utveckla vår innehållsstrategi för Facebook och
Twitter.

Sanna Vestin
Sanna var under några år ordförande i FARR och
hennes synnerligen omfattande insatser så långt torde
inte kräva någon ytterligare presentation. Sanna har det
senaste åren lagt fokus på Asylkommissionen som
samlar olika röster för forskning inom migration och
asylrätt.

Kommissionen granskar  lagstiftning, lagtillämpning och
rättssäkerhet för  människor som sökt asyl i Sverige
under perioden 2015–2017
Asylkommissionen är bildad av forskare och personer
med omfattande kunskap om migration och
asylsökandes liv och villkor i Sverige. Syftet med
kommissionen är att initiera en granskning som utgår
från asylsökandes levda erfarenheter och perspektiv. Sanna har ett långt engagemang i
FARR och asylfrågor bakom sig och stora kunskaper i asylrätt och migration.

Marine Martirosyan
Mitt namn är Marine Martirosyan 35 år gammal. Jag
kommer från Armenien och har bott här i Sverige i 13 år.

I grund och botten är jag kemist, pluggade kemi i mitt
hemland men här i Sverige pluggade jag på Stockholms
universitet och jobbar nu som ekonomiansvarig på en
redovisningsbyrå.
Innan det jobbade jag som ekonomichef på en resebyrå
och innan dess ekonomiansvarig och VD assistent på en
mediabyrå.

Jag har en son i tonåren. På fritiden gillar jag att träna
och resa.
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Liisa Korvenranta
Aktivist med bred kompetens inom migrationsområdet.

Jag har mångårig erfarenhet som volontär då jag gjort
det mesta, mycket matchningar mellan svenskar och
nyanlända.
Jag har  även hittat många frivilliga familjehem.
Rådgivning (främst juridisk) för både volontärer och
ungdomar via sociala medier, kontakt med förvarstagna.
Frivilligt familjehem, arbetar som ungdomscoach på
Stockholms stadsmission med ensamkommande
ungdomar, i nuvarande projekt jobbar vi
rättighetsbaserat. Mycket bra koll på de
ensamkommandes situation.

Kunnig i lagstiftningen kring den nya gymnasielagen. Medlem i juridikgruppen  projektet
Arbetskraftsförmedlingen. Arbetskraftsförmedlingen driver kampanjer mot olika målgrupper,
samla ihop och synliggöra aktörer i civilsamhället över hela Sverige och jobba mot företag
för att matcha jobb med ungdomar som annars riskerar utvisning för att de inte uppfyller
kraven för att få fortsatt uppehållstillstånd inom ramen för gymnasielagen.

Liisa har genom sin roll på Stockholms stadsmission även varit aktiv i det nätverk för frågor
rörande barn och ungdomar i migration som FARR initierat (Rättsrådet för barn och unga i
migration).

Ersättare 1 år

Alice Hertzberg
Alice har suttit i FARR:s styrelse sedan 2019, bland annat
som sekreterare. Alice har en masterexamen i Internationell
migration & etniska relationer från Malmö universitet där hon
skrev sin masteruppsats om Sveriges återtagandeavtal med
Afghanistan.

Tidigare arbetat vid HVB för ensamkommande ungdomar
och varit engagerad i Röda korsets arbete med
aktiviteter för barn med sekundär PTSD eller PTSD som tidigare flytt till Sverige.

Hon har en kandidatexamen i mänskliga rättigheter och studerade i USA 2016-2017 där hon
också engagerade sig i migranters och flyktingars rättigheter. Genom sin praktik på
tankesmedjan Fores migration- och integrationsprogram och arbete inom FARR har hon
kunskap inom policygranskning och kunskapsspridning.
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Natalie Altun

Natalie bor i Göteborg och har ett engagemang för migranter
och papperslösa sedan flera år tillbaka.

Natalie engagerar sig för ensamkommande ungdomar som
hamnat utanför det sociala skyddsnätet  i
Frivilligorganisationen Agape.
I Agape sitter hon i styrelsen och arbetar.

Natalie läser en internationell master i socialt arbete och
mänskliga rättigheter på Göteborgs universitet. Natalie har
tidigare även varit engagerad IFMSA- International Federation
of Medical Students' Associations. IFMSA har bland annat
varit en del av Rätt till Vård-initiativet.

Natalies starka engagemang och kunskaper genom åren är goda resurser i FARR i arbetet
för asylrätten.

Salem Sarsour (ny)
Salem Sarsour heter jag är och 37 år gammal. 1983 föddes
jag i ett av Förenade Nationernas flyktingläger (för
palestinska flyktingar). Familjen flydde till Sverige vid tidiga
nittiotalet. För nuvarande så är jag bosatt i Uppsala. Från och
med 2016 och t.o.m 2020 så arbetade som projektledare,
projektkoordinator/projektsamordnare. Projekt som riktade
sig till ensamkommande och asylsökande. Just nu så sitter
jag som förtroendevald i nämnd och samt råd (Uppsala
kommun).

Hilda Gustafsson (ny)
Hilda Gustafsson doktorerar på Malmö Högskola inom ämnet
familjeåterföreningar och syriska flyktingar i Sverige
respektive Turkiet. Hilda har tidigare erfarenhet som
SFI-lärare och har en akademisk bakgrund inom folkhälsa
och migrationsstudier, samt ett starkt föreningsengagemang.
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Wael Al Eliwi (ny)
Wael Al Eliwi har en juristutbildning från Syrien och håller på
att slutföra en masterutbildning i Humanitarian Action and
Conflict vid Uppsala universitet. Under sin resa från Syrien
till Sverige bistod han flera familjer och sårbara individer
med olika slags stöd. Han har arbetat med integration inom
Vänersborgs kommun och har i den kapaciteten
representerat kommunen inför EU-kommissionen i
integrationsfrågor. Under sitt arbete inom kommunen
samarbetade han också med Röda korset och Rädda
Barnen. Han har även startat upp en förening i Vänersborg
bestående av flyktingar som stöttar flyktingar. Wael talar
svenska, arabiska, turkiska och engelska flytande. Slutför
sin masteruppsats i Malmö.

Märta Råberg (ny)
Bor i Lund. Bakgrund som lärare, har varit aktiv i
asylrättsfrågor i 20 år.

Har kommit att stödja ett flertal ensamkommande från
Afghanistan, och har producerat skriftligt material för hur
den gruppen stöds på ett bra sätt som använts inom Rädda
Barnen.

Har även erfarenhet från ett antal mediala kampanjer och
vill gärna bidra med sina erfarenheter i FARR.

Michael Williams
Medlem i Flyktinggruppen i Falun, tidigare i Södra Dalarnas
Asylkommitté. Deltar för FARR i nätverket the European Council
on Refugees and Exiles (Ecre),som med-koordinator i Sverige för
ELENA-nätverket (European Legal Network on Asylum) samt var
medförfattare till den årliga rapporten om Sverige (2016-19) till the
Asylum Information Database, ett projekt inom ECRE.
Deltidsanställd som expert av Svenska kyrkan på nationell nivå
sedan 2016.

Michael har tidigare varit såväl ordförande (1988-2008) som vice
ordförande i FARR. Han har många års erfarenhet av arbete inom
asylrätt som ombud och tidigare offentligt biträde och i FARR lagt mycket fokus på EU-frågor. Michael
sitter i styrelsens arbetsutskott, och är ett stort stöd i styrelsens operativa arbete. Michael har det
senaste verksamhetsåret varit vice ordförande tillsammans med Sofia.
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Lars Fagerström

Lars är ordförande i Hallands Asylkommitté och vår grupp
är fortfarande aktiv, i huvudsak med enskilda asylärenden.
Lars är kommunalpolitiskt aktiv för Liberalerna. (Får se hur
det blir efter den 28 mars)
Lars har en lång erfarenhet och ett  engagemang i FARR
sedan organisationen startades 1988.

Valdemar Möller (ny)

Jag är 35 år och bor i Göteborg. Jag har varit engagerad i
Ingen människa är illegal sedan 2010 och har därigenom
bland annat varit kontaktperson, framförallt åt en
ensamkommande kille från Afghanistan sedan 2012, men
även åt andra ensamkommande och familjer. Jag har
också varit med och anordnat festivaler för att samla in
pengar till papperslösa, deltagit i kampanjer och mycket
mer. Jag är även ledarskribent på Landets fria tidning där
jag ofta försöker informera och opinionsbilda kring
flyktingars rättigheter.

Jag har ett stort nätverk av kontakter inom asylrättsrörelsen, framförallt i Göteborg. Jag
hoppas att jag kan bidra med en del kunskap eftersom jag följer vad som händer med
migrationspolitiken i Sverige och i Europa väldigt noga. Som ledarskribent är jag van vid att
diskutera och formulera mig slagkraftigt. Sen har jag också ganska mycket erfarenhet av att
arrangera större events, utbildningar m.m. skulle gärna jobba med något sådant om jag blev
invald i styrelsen.

Idun Larsson (ny)
Jag bor i Stockholm. Jag har varit med i förvarsbesöksgruppen i Märsta, men fått sluta efter
att jag började jobba som jurist vid årsskiftet. Eftersom jag inte längre kan besöka förvaren
med FARR skulle jag gärna vilja engagera mig på något annat sätt. Jag har arbetat ideellt
med juridisk rådgivning är politiskt engagerad i främst migrationsfrågor. Jag är framför allt
engagerad i förvarsfrågor.
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Lars Ove Renberg (ny)

Jag har de senaste fem åren varit engagerad i flyktingfrågor,
framförallt ensamkommande, först som god man men senare
som volontär och stödjare. Jag har varit med om trauman,
ohälsa, avslag och motgångar, men även glädje,
uppehållstillstånd och familjer som återförenas i Sverige.
Just nu försöker jag hjälpa en snart 15 årig kille som blivit
åldersuppskriven och fått avslag.

Jag är i grunden ekonom, och har arbetat som projektledare
och chef. Jag har även läst lite juridik och är  nämndeman i
Tingsrätten. Jag är 70 år och bor i Umeå.

Anna Lindberg

Historiker med Sydasien som specialitet.
Tidigare föreståndare för Sydasienstudier, SASNET vid Lunds
universitet (2007-2016).
Sedan 2017 associerad forskare vid Sydasienstudier, Lunds
universitet.
Ordförande i Österlens stödförening för flyktingar sedan 2012
Projektledare för Kulturverkstäder på Österlen

Anna har genom Österlens Stödförening för flyktingar och
Föreningen Kompis Falun varit aktiv i ett projekt där de har
tagit fram boken "Tusen barn- tusen drömmar".  En bok där
barn som kom till Sverige 2015 beskriver sina drömmar. Boken
har skickats till Sveriges riksdagsledamöter och
regeringsmedlemmar.

Anna har genom Österlens stödförening för flyktingar visat en skicklighet i att söka pengar åt
föreningen. Detta är även något som Anna varit skicklig i när det gäller FARR som hon har
sökt pengar åt.


