
Förslag till Jagvillhabostad.nu:s förbundsstyrelse 2022

Valberedningen har tagit emot ansökningar och genomfört intervjuer med de sökande.
Valberedningen föreslår en styrelse om åtta personer, en verksamhetsrevisor och en auktoriserad
revisor enligt följande:

Förbundsordförande:

Alexander Wilson van Deurs, 20 år, Uppsala (nyval)

Alexander är tidigare ordförande för Jagvillhabostad.nu Uppsala och mycket kunnig inom
bostadspolitik. Han studerar politices kandidatprogrammet på Uppsala universitet och är engagerad
i �era föreningar och även inom partipolitiken. Han ideella erfarenhet kommer förutom från
Jagvillhabostad.nu även från Vänsterns studentförening, Vänsterpartiet och som ordförande för Ung
Vänster Uppsala. Under tiden som ordförande i Uppsala har Alexander visat sitt brinnande intresse
för bostadspolitik och engagemang för att driva Jagvillhabostad.nu framåt vilket gör honom till en
utmärkt ordförande.

Vice ordförande:

Marcus Karlén, 23 år, Stockholm (nyval)

Marcus är in�yttad till Stockholms från Dalarna och har sin bakgrund från �ertalet liknande
organisationer som arbetar med rättigheter, ungdomar, påverkansarbete och sakpolitik. Just nu
arbetar han deltid inom politiken och är vice ordförande för LSU (Sveriges ungdomsorganisationer).
Marcus har studerat statsvetenskap, juridik och ekonomi och är vice ordförande för södra
Stockholms största HSB-bostadsförening och har även startat upp en FUF-förening (Förening för
utvecklingsfrågor). Han har bred erfarenhet av organisationsutveckling, medlemsvård, arbetsledning
och har kunskaper inom bostadspolitik, by�nation och föreningsekonomi.

Styrelseledamöter:

Dina Oetterli, 27 år, Stockholm (omval)



Dina studerar en kandidat i företagsekonomi vid Stockholms universitet och har �era års erfarenhet
av ideell sektor. Dina har tidigare jobbat som chef vid Sveriges elevkårer och Jagvillhabostad.nu och
varit engagerad i Jagvillhabostad.nu som verksamhetsrevisor, ordförande för Jagvillhabostad.nu
Stockholm och nu senast som förbundsordförande för jagvillhabostad.nu.

Johanna Clarin, 29 år, Stockholm (omval)

Johanna är utbildad civilingenjör och jobbar som managementkonsult, projektledare och rådgivare i
hållbarhetsfrågor. Utöver det har hon erfarenhet av ideellt arbete från en rad organisationer såsom
Ingenjörer utan gränser, Medveten Konsumtion och ett uppdrag som fritidspolitiker inom
Miljöpartiet. Hon har även varit engagerad som vice ordförande för jagvillhabostad.nu:s
förbundsstyrelse.

Jonathan Sjölander, 26 år, Göteborg (nyval)
Jonathan studerar en master till Civilingenjörsutbildningen inom Maskinteknik på Chalmers
Tekniska Högskola. Under hans studietid har han varit engagerad i olika uppdrag studentkåren,
bland annat kårledning, kårfullmäktige och IT-kommitten. Han jobbar även för GFS, Göteborgs
Förenade Studentkårer. Därigenom driver han studentbostadsprojektet GBG7000+.

Tove Bjelving, 21 år, Uppsala (nyval)
Tove läser statsvetenskap och nationalekonomi vid Uppsala universitet. Hon är engagerad i
Klimatstudenterna på Uppsala universitet och har ett intresse för bostadspolitik.

�eo Rahm, 22 år, Stockholm (nyval)

�eo läser politices kandidatprogrammet på Uppsala universitet. Han är engagerad i
Klimatstudenterna på Uppsala universitet och har ett stort intresse för by�projekt och att stärka
hyresrätten.

Sofia Engelbrektsson, 20 år, Uppsala (nyval)

So�a läser statsvetenskap och nationalekonomi vid Uppsala universitet. Hon har ett intresse att
stärka föreningens utveckling inom framförallt feminism och klimat.

Verksamhetsrevisor:

Emma Ringqvist

Auktoriserad revisor:

Johanna Hellström från Grant �ornton som huvudansvarig auktoriserad revisor


