
Valberedningens förslag till Interfems årsmöte 2020 
 
Antal ordinarie ledamöter i styrelsen: 9 
Antal suppleanter: 4 
 
 
Ordförande: Samrawit Endrias 
 
Vice ordförande: Farhia Bile  
 
 
Övriga ordinarie ledamöter:  
 
Helena Sandahl 
Zakia Khan 
Angel Mulungi 
Beatrice P. Garcia 
Tzighe Kiflay 
Farida Mohamed 
Princess Jimenez Beltre 
 
 
Suppleanter: 
 

1. Nathaly Salas 
2. Augustina Amortey  
3. Katarzyna Konkol 
4. Qeen Blessed Franchesca 

 
 
Rapport till årsmötet 
 
Valberedningen 2019/2020 har bestått av Anton Gomes, Carla Bengtsson och 
Kristin Tran. Vi har haft tre fysiska möten under året samt har vi genomfört 
utvärderingsintervjuer med nuvarande styrelse och intervjuat samtliga som 
kandiderat till den nya styrelsen. Vi har haft totalt 16 nominerade till styrelsen. Vi 
rekryterade kandidaterna genom att gå ut med uppmaning att nominera sig via 
medlemsutskick, sociala medier, samt information på fysiska träffar som Interfem 
anordnat. Vi har också frågat runt i våra egna nätverk och folk som är eller varit 
aktiva inom Interfem och andra organisationer.  
I vårt förslag har vi valt att föreslå nio ordinarie ledamöter i styrelsen samt fyra 
suppleanter. Feedback vi fått från tidigare styrelse är att det vore bra med en 



större styrelse. En liten styrelse blir lättare sårbar vid sjukdom medan en större 
styrelse kan bilda interna arbetsgrupper och lättare fördela arbetet inom 
sig. Annan feedback vi fått från tidigare styrelse har varit att det vore bra om 
framtida styrelsen bokade in samtliga styrelsemöten för hela året i förväg, samt 
att anordna en styrelseutbildning tidigt under verksamhetsåret. Det behövs också 
en tydligare rollfördelning och arbetsgrupper som kan fokusera på olika saker som 
medlemsengagemang, arbetsgivaransvar, events, och projekt. Det behövs också 
en tydligare hantering av protokoll och dokumentation av styrelsens arbete. 
 
I urvalet av kandidater har vi främst sökt personer med tid, tidigare erfarenhet av 
ideella föreningar, och medvetenhet och engagemang för Interfems syfte och 
målgrupp. Eftersom Interfem vid beviljade projekt kan komma att ha anställda har 
vi även sökt folk med erfarenhet av arbetsgivaransvar och kunskap inom 
arbetsmiljöfrågor.  
 
 
Motivering ordförande: 
Samrawit Endrias är läkarstudent och har tidigare arbetat som undersköterska. 
Hon har lång erfarenhet av föreningsengagemang och har bl.a. startat 
läxhjälpsgrupp för grundskoleelever när hon gick på gymnasiet, varit med i 
idrottsföreningar, studentkåren, ordförande i bioanalytikernas studentkår och 
ledamot i medicinska föreningen på Karolinska institutet. Numera är hon aktiv i en 
kör för afrosvenska kvinnor. Samrawit har varit aktiv i Interfem främst genom 
Interfems projekt Avstressad – jämställd psykisk hälsa. Hon brinner för ett hållbart 
styrelsearbete och har konkreta idéer på vad som kan förbättras och utvecklas i 
organisationen, bla vad gäller att ta hand om medlemmar. Valberedningen tror att 
Samrawit som ordförande kan bidra med både stabilitet och utveckling i 
styrelsearbetet.  
 
Motivering vice ordförande: 
Farhia Bile jobbar med folkbokföringsfrågor på Skatteverket och har erfarenhet av 
styrelsearbete bl.a. genom att ha suttit i det lokala fackets styrelse som ledamot, 
kassör, sekreterare och likabehandlingsansvarig. Hon har också varit engagerad i 
en alternativ bank, JAK-banken. Hon har även varit ordförande i föräldrarådet på 
en förskola. Farhia har varit med i Interfem sedan något år tillbaka, via projektet 
Avstressad – jämställd psykisk hälsa. Valberedningen tror att hennes fackliga 
erfarenhet och kunskaper om arbetsmiljö- och arbetsledningsfrågor kan komma 
väl till nytta i Interfem, särskilt då Interfem har anställda.  


