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Valfrågor  

Bifogat finns en beskrivning av valberedningens arbete med att bereda fyllnadsvalen till 
förbundsstyrelsen och vetenskapliga rådet samt motivering till förslagen nedan. 

 

 

Valberedningen föreslår rådskonferensen besluta 

 

att välja Carl Hellström till ledamot i förbundsstyrelsen 

att välja Isa Flink till ledamot i vetenskapliga rådet 
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Valberedningens förslag till fyllnadsval vid 
rådskonferensen 26 maj 2018 

 

Valberedningens arbete 

I december 2017 fick valberedningen information om att förbundsstyrelseledamot Thomas 
Drost avsagt sig sitt uppdrag. Den 5 februari samlades valberedningen i Stockholm och 
beslutade om en process för att bereda fyllnadsvalet till förbundsstyrelsen. Nomineringar 
ska göras via ett formulär på förbundets hemsida och nominerade kandidater måste ha 
accepterat nomineringen och att den kommer redovisas för rådskonferensen. 

 

Den 21 februari 2018 fick valberedningen information om att även Malin Broberg, vice 
ordförande i Vetenskapliga rådet avsagt sig sitt förtroendeuppdrag. Via mailkontakter inom 
valberedningen beslutades att följa samma process som vid fyllnadsvalet till FS. 

 

I början av mars lades två länkar till nomineringsformulär (till förbundsstyrelsen och 
vetenskapliga rådet) upp på förbundets hemsida. Behovet av nomineringar och hur man 
nominerar informerades om i Psykologtidningen som utkom i mitten av mars, samt på 
förbundets Facebook-sida och genom att valberedningen länkade till 
nomineringsformulären i ett par post i Psykologer-gruppen på Facebook. 

 

Nomineringsstopp var den 31 mars 2018 och då hade följande nomineringar inkommit: 

 

Inkomna nomineringar till förbundsstyrelsen: 

Josefin Frövenholt, Malmö (nominerad av en enskild medlem)  

Carl Hellström, Stockholm (nominerad av Studeranderådet och en enskild medlem) 

Annalena Pejok, Skellefteå (nominerad av en enskild medlem) 

Babe Strömberg, Lund (nominerad av en enskild medlem) 

Njördur Viborg, Lund (nominerad av en enskild medlem) 

 

Inkommen nominering till vetenskapliga rådet: 

Katja Boersma, Örebro (nominerad av en enskild medlem) 
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Mellan 9 och 23 april intervjuades alla nominerade enligt en intervjumall som 
valberedningen fastställt. 

 

Förbundsstyrelseledamot 

Den 23 april sammanträdde valberedningen i Stockholm och beslutade enhälligt att föreslå 
Carl Hellstöm som ny ledamot i förbundsstyrelsen efter följande resonemang: 

 

” Valberedningen anser att representation från hela landet är ett viktigt kriterium att ta 

hänsyn till. Utifrån nuvarande styrelseledamöters geografiska spridning, där Skåne 

redan är representerat med 2 ledamöter, faller valberedningens val mellan Carl 

Hellström (ptp-psykolog, Stockholm) och Annalena Pejok (primärvården, Skellefteå). 

Både Carl Hellström och Annalena Pejok uppfyller de flesta kriterierna i olika hög 

grad. Efter lång diskussion om kandidaternas styrkor och lämplighet, samt med åtanke 

på nuvarande styrelseledamöters geografiska spridning, ålder, kön, bransch, etnicitet 

mm, väljer valberedningen att nominera Carl Hellström. Carl Hellström har en gedigen 

facklig erfarenhet, stort kontaktnät inom SACO, förbundet och den politiska sfären. 

Carl har redan erfarenhet av arbete i FS som studerandesuppleant och kan därför 

snabbt komma in i styrelsens processer. Valberedningen förbehåller sig rätten att 

kontakta övriga nominerade inför kommande eventuella fyllnadsval och kongressval.”  

     
Utdrag ur valberedningens protokoll från 23 april 2018 

 

Ledamot till vetenskapliga rådet 

Vid intervjun med Katja Boersma framkom att hon inte är medlem i förbundet och inte 
tänker bli det och därmed är hon inte valbar till förtroendepost inom förbundet. 
Valberedningen kontaktade medlemmen som nominerat Katja och fick en ny nominering 
den 23 april; Ida Flink, Örebro. Ida intervjuades utifrån intervjumallen den 27 april och via 
mailkontakter inom valberedningen beslutades enhälligt att föreslå Ida Flink som ny vice 
ordförande i Vetenskapliga rådet.  

Ida Flink är leg psykolog, fil dr i psykologi samt lektor i psykologi vid Örebro Universitet. 
Hon forskar inom klinisk psykologi och har skrivit flera böcker, som bl.a. används i 
psykologutbildningen vid flera lärosäten i landet.  

 

Alla nominerade kandidater är informerade om valberedningens förslag och detta förslag 
överlämnas till förbundsordförande Anders Wahlberg den 2 maj 2018. 

 

Lund den 2 maj 2018 

Julia Stenberg, ordförande för valberedningen 


