
Allmänt om valberedningens arbete 

Emmaus Stockholms styrelse är i ett förändringsarbete som tog avsteg för ett antal år sedan då inte 

längre bara anställda tilläts vara ledamöter. Nu är i stället på sikt målet att ha en helt extern styrelse, 

men att det ska ske gradvis för att garantera kontinuitet i styrelsearbetet. Från nuvarande styrelse har 

vi informerats om att prioritet är att hitta externa styrelseledamöter. Anställda som vars mandat löper 

ut som styrelseledamöter respektive medlemsrevisorer har inte heller ställt upp för omval.  

De egenskaper som efterfrågats i de nya styrelseledamöterna har varit kunskap om internationellt och 

ideellt arbete, men också från andra branscher som försäljning och butik i syfte att främja second 

hand-verksamheten. Vi är därför väldigt glada över att presentera Pernilla Hjern och Agnes Hornsved 

som våra nominerade till nya ordinarie ledamöter och Alicia Lindeborg som ny suppleant. Vi känner 

att de tre ger en bra mix av de kunskaper och erfarenheter som efterfrågats av både årsmöte, anställda 

och styrelsen. Förändring och förnyelse kan alltid innebära en utmaning. Vi känner stort förtroende 

för att dessa kommer kunna hanteras genom den stabila grund vi har i ordförande Gabi Björsson och 

ledamöterna Petra Borg, Satu Holopainen och Julia Finér. 
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Ordförande – Gabi Björsson 

 

Jag har varit Emmaus Stockholms ordförande sedan ett och ett halvt 
år. Jag har lång erfarenhet av styrelsearbete i ideella organisationer. 
Hållbarhet, mänskliga rättigheter och genderfrågor är mina främsta 
intressen. Fram till min pension 2017 var jag generalsekreterare för 
Afrikagrupperna. Det gav mig erfarenhet i ledarskap, planering och 
styrning. Jag tror på solidaritet. 

 

 

Ordinarie ledamot 1 – Pernilla Hjern  

 

Jag heter Pernilla Hjern och jobbar som som lokalstrateg på 
Stockholms Stad. Jag började där nyligen och har tidigare jobbat 
med egna bolag inom fastigheter och med inredning. Jag har ägt en 
egen affär med inredning och kläder som jag drev i fem år och sedan 
sålde. Jag har jobbat tio år som undersköterska inom psykiatrin och 
med neurologisk rehabilitering på Stiftelsen Stora Sköndal, sedan 
nio år på IKEA som inredare. Jag bor på Södermalm i Stockholm 
med min man som heter Daniel och våran son Jesper 22 år som är på 
väg mot studier på annan ort. Jag hoppas att jag som entreprenör kan 
bidra med min erfarenhet och jag hoppas få lära mig mycket av er 
och se vad jag därigenom kan bidra med i eran verksamhet. 
 
 
Ordinarie ledamot 2 – Agnes Hornsved 

 

 

 

 

 

 

Mitt namn är Agnes Hornsved och jag kandiderar till ledamot i 
Emmaus Stockholms styrelse. Jag hade praktik på Emmaus 
Stockholm hösten 2021 där jag bland annat skrev en artikelserie om 
fredsutsikter i Maghrebregionen, tog fram material till hemsidan och 
sociala medier samt arbetade med opinionsbildning kring 
Västsahara. Just nu läser jag mitt sista år på Masterprogrammet i 
Mänskliga rättigheter på Uppsala universitet. Sedan tidigare har jag 
en Kandidatexamen i Global utveckling samt internationell 
erfarenhet genom att ha läst en utbytestermin i statsvetenskap och 
internationella relationer i Kanada. Under mina studier har jag 
fördjupat mig i hur det internationella systemet för mänskliga 
rättigheter är uppbyggt och kan utvecklas, hur internationella avtal 
kan tolkas och kritiseras från till exempel postkoloniala och 
rättsvetenskapliga perspektiv, och jag har även intresserat mig för 
frågor kring att implementera kvinnors, barns och minoriteters 
rättigheter.                                                                                       
Som ledamot hoppas jag kunna bidra med människorättsperspektiv 
och kunskap kring social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet för 
att fortsätta driva Emmaus Stockholms arbete framåt. 

 

 

 

 



Suppleant 2 – Alicia Lindeborg 

Mitt namn är Alicia Lindeborg och jag praktiserade på Emmaus 
Stockholms programavdelning hösten 2021. Jag blev precis klar med 
Politices kandidatprogrammet vid Uppsala universitet i januari och 
läser för närvarande en kurs i krishantering och säkerhet på 
Försvarshögskolan. Jag har alltid haft ett stort intresse för mänskliga 
rättigheter och vill engagera mig för att bidra till en mer jämställd 
värld. Jag ser därför mycket fram emot att vara en del av att utveckla 
arbetet med mänskliga rättigheter i Västsahara och Maghrebregionen 
tillsammans med Emmaus Stockholm. Jag brinner lite extra för 
kvinnors rättigheter och hoppas därför att jag kommer få möjligheten 
att arbeta med den frågan i min roll som suppleant i styrelsen. Just 
för tillfället arbetar jag även med en uppsats som handlar om 
kvinnors roll i krig och konflikt, vilket är en fråga jag gärna skulle 
vilja djupdyka i när det kommer till situationen i Västsahara. 
Sammantaget ser jag fram emot att få vara en del av det viktiga 
arbete som Emmaus Stockholm gör för en hållbar och jämställd 
värld, och är helt säker på att jag kommer trivas utmärkt i styrelsen!  

 

 

Valberedning 1 – Freja Falkenberg 

 
 

Hej! Freja Falkenberg heter jag och är praktikant på Emmaus 
Stockholm sedan januari 2022. Vanligtvis studerar jag Global 
utveckling på Stockholms universitet och brinner för jämställdhet 
och klimatfrågor. Det känns väldigt roligt att jag blivit nominerad till 
valberedningen och ser fram emot att få fortsätta vara involverad i 
Emmaus Stockholms viktiga arbete. Jag hoppas få bidra med mina 
erfarenheter och intresse för de frågor som föreningen står för.  

Valberedning 2 – Hanna Giegold 

 

 

Mitt namn är Hanna Giegold och mitt engagemang inom Emmaus 
Stockholm började under min tid som praktikant på 
programverksamheten våren 2022. I grunden är jag statsvetare men 
har även examen i folkrätt. Jag har tidigare erfarenhet av 
förtroendeuppdrag som ledamot i kårfullmäktige på Stockholms 
universitet och som styrelseledamot i Svenska Västsaharakommittén. 
Som en del av valberedningen 2022/2023 vill jag bidra med mitt 
engagemang till det viktiga interndemokratiska arbetet på Emmaus 
Stockholm. 



Medlemsrevisor – Jens Cialec Modén  

 

Under större delen av mitt yrkesliv har jag arbetat som chef och 
ledare inom Facility Management, men även inom försäljning och 
offentlig upphandling. För mig är mening, innehåll och drivkraft 
avgörande, vilket präglar både mitt ledarskap och de verksamheter 
jag leder. Det vi gör får verklig betydelse först när vi förstår varför 
vi gör det vi gör. Det är då vi tillsammans kan utveckla vår 
organisation genom att se till hur vi gör saker och ting. 

Mitt medlemskap i Emmaus Stockholm är för det viktiga arbete som 
utförs. Det ska även nämnas att jag är medlem i Stockholms 
Stadsmission och Röda korset av samma anledning. 
 

 

Medlemsrevisorsuppleant – Cecilia Rojas Angberg 

 

Jag har ett stort intresse för kommunikation, mänskliga rättigheter, 
miljöfrågor och cirkulär ekonomi, samt för hur dessa frågor kan 
sammanfogas. Jag har 20 års erfarenhet av arbete med internationellt 
utvecklingssamarbete inom mänskliga rättigheter och miljö i Asien 
och Latinamerika, samt som informatör och med insamling på flera 
enskilda organisationer. Jag har en Magisterexamen i 
Naturresurshushållning samt utbildning inom mänskliga rättigheter, 
journalistik, miljökonsekvensbeskrivning och dokumentärfilm. 

 


