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Valberedningens förslag till 2016 års kongress 
 
Förbundsvalberedningens uppgift är att förbereda de personval som det 
beslutas om i samband med kongressen. Valberedningens arbete har i år 
sträckt sig över drygt tolv veckor. Under perioden har beredningen mötts 
sex gånger, handlagt nomineringar från distrikt och medlemmar samt 
intervjuat nominerade till förbundsuppdrag. Valberedningen har även 
kompletterat underlaget genom samtal med ett stort antal medlemmar i 
Liberala ungdomsförbundet och personer i förbundets närhet. 
Valberedningens ordförande har även tillsänts alla 
förbundsstyrelsehandlingar under året samt närvarat vid nuvarande 
förbundsstyrelses möte i Katrineholm den 13:e mars. Mot bakgrund av detta 
underlag har valberedningen nominerat de personer valberedningen 
bedömer har bäst förutsättningar att med medlemmarnas förtroende leda 
förbundet i en tid där liberala värden är hotade i Sverige och världen. 
 
Valberedningens förslag till förbundsstyrelse för Liberala 
ungdomsförbundet verksamhetsåret 2016/2017 
 
Förbundspresidium 
Joar Forssell (ordförande) 
Anna Horn (1:e vice ordförande) 
Max Sjöberg (2:e vice ordförande) 
 
Ledamöter (utan inbördes ordning) 
Linnea Bjärum 
Sharoken Hanna 
Christoffer Karlsson 
Jura Miniotaite 
Simona Mohamsson 
Romina Pourmokhtari 
Anders Rehnberg 
Malin Rimmö 
 
Valberedningens förslag till decharge för Liberala ungdomsförbundet 
verksamhetsåret 2016/2017 
 
Mattias Wallentin (sammankallande) 
Michaela Björnebäck 
Jakob Dowling 
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Anna Malmberg 
Axel Nordberg 
Ademir Žilic 
 
Valberedningens förslag till revisorer för Liberala ungdomsförbundet 
verksamhetsåret 2016/2017 
 
Ideella revisorer 
Andreas Eraybar, ordinarie 
Caroline Krassén, suppleant 
 
Auktoriserade revisorer 
Fredrik Sjölander, ordinarie (KPMG) 
Anders Taaler, suppleant (KPMG) 
 
Valberedningen har i år bestått av Joakim Rönnbäck (ordförande), Niklas 
Odelberg (vice ordförande) samt distriktsrepresentanterna Jill Berger, Elias 
Collin, Erik Teerikoski, Clara Eklöf och Niklas Edström. Dessas personliga 
suppleanter har varit Amalia Holm Bjelke, Elin Dejeby, Sofia Jansson 
Koskela, Melinda Börjesson och Christian Oskarsson. 
 
Valberedningen kommer att redogöra för och motivera sitt förslag mer 
utförligt i samband med kongressen. Vid frågor kring valberedningsförslaget 
redan nu, vänligen kontakta din distriktsrepresentant eller valberedningens 
ordförande Joakim Rönnbäck på joakim.ronnback@luf.se eller 0735704251 
 


