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En presentation av de som nominerats till val på Sensus 
Stockholm – Gotlands regionstämma 2020. 
Enligt våra stadgar ska vi fastställa antalet ledamöter i regionstyrelsen. Förslaget är att behålla 
nio (9) ledamöter. Styrelsen består dessutom av ordförande, vice ordförande och 
personalrepresentant. Vi har en nominerad till ordförande, en nominerad till vice ordförande 
samt tio nominerade till ledamöter. 

Stämman ska även välja en förtroenderevisor och dess ersättare. De nominerade presenteras kort 
sist i dokumentet. 

Jerry Adbo. Nominerad till ordförande. 

Antal år i styrelsen: 4. 

Jag är en "rastlös reformist" som vill påverka och förändra samhället och människor, främst 
genom folkbildningen. Jag är utbildad folkhögskollärare, musiker och dirigent, arbetar med 
arbetsrätt och verksamhetsutveckling på fackförbundet Unionen, driver företaget Stradella 
Musik, leder körer och undervisar i musik, samt leder studiecirklar och engagerar mig 
politiskt. Jag har varit föreningsaktiv i nästan hela mitt liv. Alltifrån barn- och 
ungdomsorganisationer, politiska föreningar och partier till studentkårer, fackföreningar och 
studieförbund. Jag har ett långt förflutet inom Svenska kyrkan och är också aktiv i den Judiska 
församlingen i Stockholm. Folkbildningen ligger mig varmt om hjärtat. Bildningen, som sker i 
möten mellan människor och bildning som sker för, av och genom folket.  

Hjärtefrågor: Fokusområden för mig de kommande åren kommer handla om hållbarhet, 
ekonomiskt och organisatoriskt, breddade verksamheter, kontakter med fler och andra 
människor, föreningar, och organisationer, stärkta ledare och en kvalitetssäkrad verksamhet.  

Min ledstjärna i arbetet i regionstyrelsen kommer fokusera på möten mellan människor, men 
också utifrån mina tre slagord: ”Vilja, Våga, Vara”. Genom en vilja att möta samtiden, att våga 
möta människor, förändringar och utmaningar, kan vi vara det moderna och självklara 
studieförbundet som möter människan och hennes behov där hon befinner sig och dit hon är på 
väg - mot framtiden! 

_____________________________________________________________________________
_ 

Fredrika Sandell. Nominerad till vice ordförande. 

Antal år i styrelsen: 2. 

Engagerad i Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar som volontär sedan 2014 bland annat 
som studiecirkelledare för stödgrupper. Deltidsanställd sedan 2017 i olika roller, för närvarande 
som internutbildningsansvarig. Yrkesverksam i eget företag som gestaltterapeut och 
organisationskonsult i uppdrag som handlar om att stötta individer i personlig utveckling och 
grupper i förändringsprocesser. Civilekonom. Tidigare arbetslivserfarenhet inom försäljning, 
marknad och kommunikation i stora globala organisationer i finans- och försäkringsbranschen. 
Lång chefserfarenhet och från olika ledningsgrupper.  
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Hjärtefrågor: existentiell hälsa, livsfrågor. Jag tycker att Sensus fyller en oerhört viktig 
funktion, då jag ser på folkbildning som mötesplatser för människor där alla blir en naturlig del 
av varandras utveckling. I mitt arbete med grupper på olika arbetsplatser använder jag alltid 
integrativ pedagogik det innebär att jag varvar upplevelsebaserade övningar med teori och 
självreflektion. Det är min erfarenhet och övertygelse att det inlärningssättet är det som 
verkligen leder till en hållbar utveckling och förändring. Och det är ju samma idé med 
folkbildning! Att vi ska lära av varandra genom dialog, interaktivitet och gemensam reflektion. 
Det behöver vi mycket mer av i vårt samhälle.   

Ett område som engagerar mig speciellt är existentiell hälsa, som har fundamental betydelse 
för hur vi skattar vår hälsa som helhet. Här tycker jag att folkbildningen har en viktig roll att 
fylla. Existentiell hälsa, som handlar om hur vi ser på livet, är något vi behöver träna och 
folkbildningen erbjuder många träningsmöjligheter, i skapande verksamhet där vi får chans att 
möta oss själva och på många mötesplatser där det finns utrymme för gemensam reflektion och 
samtal tillsammans om de stora livsfrågorna 

_____________________________________________________________________________
____ 

Kajsa Wiktorin. Nominerad till ledamot. 

Antal år i styrelsen: 8. 

Universitetsstudier i filmvetenskap, filosofi, estetik och konstteori. Jobbar inom folkbildningen 
på central nivå med etikfrågor, samt frilansar som kulturproducent. Alltid haft fokus på 
rättighetsfrågor, varit projektledare för projekt med fokus på mänskliga rättigheter och 
demokrati och även haft många uppdrag som skribent. Arbetat för flera år sedan på Sensus 
under en tioårsperiod inom de flesta verksamheter, även gjort uppdrag för flera andra 
studieförbund. Har sedan över tolv år tillbaka producerat filmvisningar i Hedvig Eleonora kyrka 
två gånger om året och kan tacka Sensus för den filmutrustning som kyrkan lånar. 

Hjärtefrågor: verksamhet där människor som annars kan ha svårt att ta plats får möjligheter 
att växa och verksamhet där människor möts som annars aldrig hade mötts och på riktigt lär av 
varandras olika livsperspektiv och erfarenheter. Är också engagerad i folkbildningens roll och 
möjlighet att utveckla samhället, bidra till att stärka demokratin genom ökad delaktighet och 
arbete för ett öppet debattklimat. Tror också på människors skapande. I kulturverksamheten 
finner människor mening, utveckling och uttryck - ett mellanrum, eller inre rum, i en ofta 
hektisk vardag.   

Den kommande mandatperioden är speciell. Det första året kommer med all största 
sannolikhet att präglas av den pandemi som drar över Sverige (och världen) och det andra året 
av förberedelser inför riksdagsvalet 2022. Stora utmaningar på olika områden som vi 
tillsammans måste möta för att stärka människor och samhälle. Folkbildningen kan göra stor 
skillnad för att skapa meningsfullhet, omställning och bildning. Vill bidra till att Sensus, med sin 
särart, går stark genom detta. Ser också fram emot återflytten till Medborgarhuset.   

_____________________________________________________________________________
_____ 

Yasri Khan. Nominerad till ledamot. 
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Antal år i styrelsen: 8. 

Fem år i Sensus förbundsstyrelse. Verksam som generalsekreterare - i Sensus 
medlemsorganisation - Muslimska Fredsrörelsen - Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa på 
nationell nivå. Muslimska fredsrörelsen är Sveriges största muslimska ungdomsrörelse. Varit 
väldigt aktiv inom folkbildning sedan jag blev myndig och haft ledande uppdrag inom 
grundskola, folkhögskola och studieförbund såväl som flera civilsamhällesorganisationer.  

Hjärtefråga. Hur vi ska få Sensus att kunna erbjuda viktig folkbildning och stöd på ett enhetligt 
sätt och säkerställa en långsiktigt stabil ekonomi. 

Mål Vara en relevant aktör med effektiv/ändamålsenlig struktur och rätt resurser. 

_____________________________________________________________________________
____ 

Marjo Nieminen. Nominerad till ledamot. 

Antal år i styrelsen: 8. 

Utbildad förskollärare, universitetsstudier i företagsekonomi, arbetat med löneadministration, 
lokaler och hyror, arbetar nu på fackförbundet Vision. Ledamot i en liten förening som stöttar 
en byskola i Nepal. Intresserad av samhällsfrågor. Tycker om att upptäcka nya platser och 
människor. Utbildningsledare på Vision som har samarbetsavtal med Sensus. Stort intresse för 
konsthantverk med eget handarbetsrum hemma. 

Hjärtefrågorna är detsamma som jag ser som viktigt att Sensus driver med folkbildning som 
verktyg: allas möjlighet till delaktighet i samhället, allas rättighet att bli lyssnade på och att 
kunna påverka. Att Sensus, genom verksamhet och kommunikation, väcker nyfikenhet och 
insikt om att våra olikheter berikar och utgör grunden för utveckling och växande, som 
människa och som samhälle. 

_____________________________________________________________________________
_ 

Magnus Blombergsson. Nominerad till ledamot. 

Antal år i styrelsen: 2. 

I mitt arbetet är jag lösningsarkitekt och teknisk utbildare, med ansvar för kompetensutveckling 
av kunder och partners. Utvecklar ett academy-inititativ, med en svit av utbildningar och 
certifieringar för tekniker och användare av vår produkt. Scout sen barnsben och scoutledare sen 
17 års ålder. Utbildare i scouterna lika länge. Genom scoutingen har jag haft med Sensus att 
göra både i scoutverksamheten och ledarutbildningen. Suttit i Stockholms Scoutdistrikts 
styrelse, vice distriktsordförande. Jag var med i arbetsgruppen på Scouternas Folkhögskola, som 
tog fram den nya utbildningsplattformen och de nya utbildningarna som idag genomförs över 
hela landet.  

Hjärtefrågor: Jag älskar att se människor växa och jag tror mig har blivit bra på att stödja och 
coacha människor i det. På jobbet, i Scouterna, vänner och familj. Jag TROR verkligen på 
bildning, själv söker jag alla sätt att bli klokare och jag tror att alla människor har potential, men 
också att vi är olika och stimuleras till lärande på olika sätt. 
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Frågor jag vill fokusera på under nästa mandatperiod: Hållbarhetsfrågor. 

_____________________________________________________________________________
____ 

Vladan Boskovic. Nominerad till ledamot. 

Antal år i styrelsen: 2. 

Arbetar som stationsvärd. Styrelseledamot i Judiska församlingen i Stockholm och ansvarig för 
Stora synagogan. Engagerad i interreligiös dialog. Mångårig erfarenhet av samarbete med 
Sensus genom en medlemsorganisation. Föreningsvana från politiskt parti. Gruppledare i en 
stadsdelsnämnd i Stockholms stad i många år. Speciellt engagerat sig frågor rörande personer 
med särskilda behov, sociala frågor och htbq-frågor. Varit ordförande i flera ideella 
organisationer - några med judisk anknytning. Valberedningserfarenhet.  Som person är jag 
tolerant, engagerad och drivande. 

Hjärtefrågor:  Utveckla den multikulturella och multireligiösa aspekten. 
Frågor jag vill fokusera på under nästa mandatperiod: Komplettering? 

_____________________________________________________________________________
_____ 

Abir Ibrahim. Nominerad till ledamot. 

Antal år i styrelsen: 0. 

Jag sitter i styrelsen för nätverket för fred på Afrikas horn, jag har även suttit i styrelsen för 
fackförbundet ST på lokal- och regionalnivå under flera år. Till vardags arbetar jag som 
arbetsförmedlare inom etableringsprogrammet. Jag har lång erfarenhet från arbete med de mest 
marginaliserade grupperna inom Arbetsförmedlingen såsom personer med nedsatt 
arbetsförmåga, före detta missbrukare och före detta kriminella. Jag är en beteendevetare med 
en magister i pedagogik och är van att förmedla och förenkla information för att den ska 
uppfattas på bästa sätt av mottagaren. Jag är även van vid att bygga nätverk, jag arbetar utifrån 
ett holistiskt sätt då jag tycker att det ger bäst långsiktig nytta. Förutom ovanstående så är jag 
gift och mamma till två busiga tjejer på 3,5 och 1,5 år.  

Mina största intresseområden är, politik, kultur, religion, integration, arbetsmarknad och 
hälsofrågor. 

_____________________________________________________________________________
_____ 

Anna Johansson. Nominerad till ledamot. 

Antal år i styrelsen: 0. 

Jag har en akademisk utbildning i folkhälsa samt beteendevetenskap med masterexamen i 
psykologi. Jag har mångårig erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering. Jag har arbetat med 
personer med neuropsykiatriska diagnoser som står långt ifrån arbetsmarknad. Jag har gedigen 
kunskap i socialförsäkringsbalken och är van myndighetsutövare. Samhällsengagemang är 
jätteviktigt för mig. Jag är medlem i Svenska Lottakåren sedan 2004 där jag utbildar i ledarskap 
och krisberedskap. Jag är även krisstödjare i Röda Korset. Med mina kunskaper vill jag bidra till 
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att hantera kriser i samhället. Folkbildning är en av de viktigaste samhällsfrågorna för mig. 
Därför är jag ansvarig för kårens samarbete med Sensus.  

Hjärtefrågor. Mina hjärtefrågor är psykisk hälsa och självledarskap. Psykisk hälsa är en av de 
viktigaste faktorer för välbefinnande. Genom att främja kunskaper om psykisk hälsa, fysisk 
aktivitet och självledarskap kan man förebygga den psykiska ohälsan och bidra till ökat 
välbefinnande för varje individ. Folkbildning är en mycket viktig arena för att driva dessa 
frågor.  

Frågor jag vill fokusera på under nästa mandatperiod. Folkbildning i en ny tid: Hur 
fungerar folkbildning i en ny värld? Kan man genomföra studiecirklar och kulturevenemang på 
distans? Självklart! Vi behöver uppdatera metodboken, anpassa metodiken, lära om olika 
tekniska lösningar. Distansundervisning kräver även anpassad pedagogik. 
Arbetsmarknadsfrågor: Att jobba vidare mot hållbart arbetsliv. Sensus ska även vara en 
självklar partner för Arbetsförmedlingen när avreglering och införande av privata utförare träder 
i kraft 2021. Vi står inför lågkonjunktur med många som blir arbetssökande. Psykisk hälsa: Att 
utöka Sensus familjen med större marknadsandelar när det gäller personer med 
neuropsykiatriska funktionshinder som till exempel autism eller adhd.  

_____________________________________________________________________________
___ 

Anne Dungner Hjellström. Nominerad till ledamot. 

Antal år i styrelsen: 0. 

Jag är 53 år. 1991 flyttade jag från Oslo till Gotland. Jag är gift med Stig som är lantbrukare och 
vi har 6 barn som alla är utflugna. Jag är kyrkomusiker och har jobbat i olika församlingar på 
Gotland, både stad och land. Har genom detta arbete fått god insikt, kunskap och ett stort 
nätverk kring allt det som rör kyrkomusik och församlingsliv på Gotland. För mig har 
kyrkomusiken varit ett verktyg för att bygga, utveckla och rekrytera till församlingen. Det vill 
jag fortsätta arbeta för. 

Sedan 2013 är jag anställd på Stiftskansliet i Visby, som musikkonsulent och 
migrationshandläggare.  Jag brinner för frågor som har med rekrytering att göra. Vi måste arbeta 
aktivt för att göra körsång och orgelinstrumentet tillgängliga för barn och unga. 

I mitt arbete som migrationshandläggare kommer jag i kontakt med psykisk ohälsa och suicid. 
Kunskap om detta blev en sporre att engagera alla inom kyrkan på Gotland i denna fråga. Vi har 
nu utbildat 120 personer till ”Första hjälpare till psykisk hälsa”. Regional samverkan är ett 
nyckelord i arbetet med att öka den psykiska hälsan. Därför har olika aktörer på Gotland krokat 
arm och bildat föreningen ”Mindshift Gotland”.  

Jag förtroendevald i Församlingsrådet. Det kanske roligaste som ideell inom kyrkan är arbetet i 
Sockenrådet kring Hejnum Kyrka. Vi tar till vara de kompetenser som finns i socknen och 
bjuder in till Aftonsång. Det är spännande och roligt att se fler hitta in i Hejnum Kyrka och att 
förenas i arbetet att göra kyrkan tillgänglig. Genom Sensus vill jag arbeta för att fler ideella kan 
ges mandat att återerövra sin kyrka. 

_____________________________________________________________________________
___ 
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Annika Thomsson. Nominerad till ledamot. 

Antal år i styrelsen: 0. 

Jag arbetar sedan drygt fyra år för KFUM Stockholm Gotland regionen. Mitt främsta uppdrag är 
att stötta de ca 30 lokala föreningar som vi har i regionen med kompetensutveckling, 
ledarskapsutbildningar, nätverksträffar samt ekonomiskt bidrag för föreningsutveckling. Som 
enda anställd är jag även ansvarig för att söka bidrag från Stockholms läns landsting, ta hand om 
bokföring, redovisningar samt utveckla vårt samarbete med nationella och internationella 
kollegor. Jag har bland annat arbetat för YMCA Europa i deras ledarskapsprogram Leadership 
Academy. Jag är i grunden gymnasielärare med samhällskunskap och svenska som huvudämnen 
så mitt intresse för utbildning och unga vuxna är starkt.  

Jag brinner för att skapa mötesplatser där människor med olika erfarenheter och kompetenser 
får möjlighet att utvecklas och växa. Utöver min tjänst på KFUM tar jag ibland externa uppdrag 
i kommunikation och konflikthantering då jag i tjugo års tid utbildat mig själv och andra i 
Nonviolent Communication och numera är certifierad genom The Center for Nonviolent 
Communication.  

Jag vill verka för ett ökat samarbete mellan KFUM och Sensus då vi har en gemensam historia 
och jag är övertygad om att ett närmre samarbete kommer stärka båda organisationerna. Jag vill 
gärna vara en del av ett arbete mot ökad tillgänglighet och breddad målgrupp för Sensus 
folkbildningsverksamhet där vi med kreativitet och öppenhet utforskar nya metoder för att nå 
fler, enklare.  

_____________________________________________________________________________
__ 

Susanna Petersson. Nominerad till ledamot. 

Antal år i styrelsen: 0. 

Jag är 52 år och har varit diakon i mer än halva mitt liv. Har arbetat både i stad, på landsbygd, 
på sjukhus och i Utlandskyrkan 5 år i Berlin. Existentiella frågor och livsfrågor är det som 
driver mig i mitt arbete som diakon, just nu i sjukhuskyrkan. Den existentiella smärtan och den 
existentiella ensamheten är varje människas kamp men den lindras så mycket av gemenskap och 
känslan av att kunna påverka sitt eget liv och sin situation. 
 
Föreningsmässigt och styrelsemässigt så har jag under senare tid varit ordförande för Växjö 
stifts SKUT - råd (Svenska Kyrkan i UTlandet) och ordförande för dem som samordnar alla 
SKUT-råd i Sverige. Jag har suttit i domkapitlet i Visby i 5 år. Jag sitter nu i Samariterhemmets 
styrelse i Uppsala. Jag har erfarenhet av nära samarbete med Sensus i samband med en stor 
sjukhuskyrkokonferens i Växjö. 
Att kunna hjälpa människor att ha en så god livssituation som möjligt där samarbete med olika 
aktörer i samhället är viktigt, vi måste kunna hjälpas åt och länka till varandra. Att skapa 
mötesplatser där människor får utvecklas och upplever gemenskap är en drivkraft liksom att 
skapa mötesplatser där man lär för livet, sitt eget liv och andras. 

 
Christer Wik: Nominerad till förtroenderevisor. Christer har arbetat på Sensus med 
verksamhetsutveckling och har varit regionstyrelsen sekreterare. Christer har god kännedom om 



 

    
    
   7 (7)

 

Sensus, folkbildning och civilsamhället. Numera arbetar Christer som HR-ansvarig på IOGT-
NTO. 
 
Gunnar Lindby: Nominerad till ersättare för ordinarie förtroenderevisor. Gunnar har varit 
förtroendevald inom Sensus under mycket lång tid. Han har förtroendeuppdrag inom Svenska 
Kyrkan. Gunnar har god kännedom om Sensus, folkbildning och civilsamhället. 
 


