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Nämndeman Södertörns tingsrätt 
 

- Elizaveta Sigova  
28 år 
 
Elizaveta arbetar som civilingenjör. Elizaveta har tidigare varit aktiv i Stockholms tjejjour och 
även varit styrelseledamot i föreningen Head Start som är en förening för kvinnliga studenter 
på SU, KTH och Handels. Elizaveta kommer att bidra med ett stort intresse för lagstiftning 
och en vilja att lära sig mer om hur det fungerar i praktiken. 
 
 
Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor 
 

- Gudrun Hofsten  
71 år 
 
Gudrun är Psykiater och psykoterapeut med lång erfarenhet inom barnpsykiatrin. Gudrun 
arbetar i nuläget deltid och trappar ned men har arbetat heltid som familjeterapeut under 
många år. De senaste 7 åren har Gudrun arbetat i egen verksamhet med föräldragrupper till 
vuxna barn med funktionsvariationer. Inom familjeterapi, som bygger på systemteori, ser en 
mycket på människan i sitt sammanhang. En teori som väl går ihop med ett intersektionellt 
synsätt. Gudrun har ingen tidigare erfarenhet av engagemang inom Fi men har varit medlem 
sedan 2014, röstat på Fi och delar Fi:s analyser. Gudrun kommer att bidra med sin kunskap 
från både psykiatri och terapi, sin förståelse för livssituationen för personer med 
funktionsvariation och ett brett kontaktnät.   
  
 
Feministiskt initiativ Stockholm Interimsstyrelse 
 

- Emeli Backström 
42 år 
 
Emeli arbetar som projektledare inom It på statlig myndighet och har långvarig erfarenhet att 
projektledning och att arbeta med projektupplägg innehållande delmål och dokumentation. 
Emeli är ny inom Feministiskt initiativ men har varit med och startat upp verksamheten 
“kulturkompis” (som skapar kontakt mellan asylsökande/nyanlända och etablerade svenskar) 
samt organiserat bokcirklar. Emeli kommer att bidra med nya perspektiv och att på ett 
resultatfokuserat sätt planera och genomföra arbetet med att starta Feministiskt initiativ 
Stockholm. 
 
 
 
 
 



 
- Malin Ericson - nominerad till styrelsens sammankallande  

47 år 
 
Malin har ett långvarigt engagemang inom Feministiskt initiativ Storstockholm och har bland 
annat suttit i styrelsen för Feministiskt initiativ Storstockholm under många år både som 
styrelseledamot och som ordförande. Malin sitter i nuläget i kommunfullmäktige, 
trafiknämnden och Älvsjö stadsdelsnämnd. Malin har varit delaktig i att ta fram stadgar och 
politik till Feministiskt initiativ Storstockholm samt varit ansvarig för stor del av det 
administrativa arbetet i styrelsen under flera år. Malin kommer att bidra med kunskap om 
organisationsformalia, god insyn i det politiska arbete samt lång erfarenhet av 
styrelsearbete.  
 
 

- David Granath - nominerad till styrelsens kassör 
36 år 
 
David har tidigare varit styrelseledamot i Feministiskt initiativ Storstockholm och är i nuläget 
aktiv i lokalgruppen Hägersten-Liljeholmen. David har varit delaktig i att starta upp flera 
ideella föreningar och även erfarenhet av samtliga förekommande poster i en styrelse. David 
har även varit aktiv i valberedningen som tog fram listorna till kommun och landstingsvalen 
2014. Yrkesmässigt arbetar David med personalfrågor inom ideell sektor vilket innebär god 
kunskap om arbetsgivaransvar, ekonomi, arbetsmiljöarbete. David kommer att bidra med 
kunskap om personalansvar och ideellt föreningsliv.  
 
 

- Sofia Karlsson 
39 år 
 
Sofia har ett långtgående engagemang inom Feministiskt initiativ och var med och startade 
partiet 2005 och var delaktig i att bygga upp organisationen. Därefter har Sofia varit 
talesperson och ordförande i den nationella styrelsen under flera perioder. Yrkesmässigt är 
Sofia egen företagare och arbetar som konsult utifrån ett normkritiskt perspektiv med 
ledarskap och organisation. Sofia kommer att bidra med stor kunskap om 
organisationsutveckling, ledarskap och erfarenhet av att starta upp en ny organisation. 
 
 

- Helena Molin 
33 år 
 
Helena har ett långtgående engagemang i Feministiskt initiativ bakom sig. Helena har suttit i 
styrelsen för Feministiskt initiativ Storstockholm både som ordförande och ledamot och även 
varit suttit i den nationella styrelsen. Yrkesmässigt är Helena gymnasielärare i sociologi, 
samhällskunskap och religion vilket innebär goda pedagogiska kunskaper och vana att leda 
och fördela arbete. Helena kommer att bidra med ett pedagogiskt förhållningssätt, ett 
organisationsintresse och lång erfarenhet av Feministiskt initiativ.  
 
 



- Teresa Tot  
28 år 
 
Teresa har varit aktiv i Feministiskt initiativ under valrörelsen 2014 och arbetar i nuläget som 
arbetsrättslig rådgivare på fackförbund där hon även varit ytterst ansvarig för den lokala 
fackavdelningen. Utöver det har Teresa varit personalrepresentant för fackklubben inför en 
kommande organisationsförändring. Teresa har även styrelseerfarenhet från 
personalvetarföreningen under studietiden. Teresa kommer att bidra med arbetsrättslig 
kunskap, arbetsmiljökunskap och erfarenhet av delaktighet i organisationsförändringar. 
 
 

- Sanna Wetterholm 
29 år 
 
Sanna som är musiker och arkivarie är nybliven medlem i Fi vars partiprogram Sanna ställer 
sig helt bakom efter att tidigare ha stött miljöpartiet. Sitt gedigna ideella engagemang har 
Sanna främst inom musikaliskt orienterade organisationer och projekt. I nuläget är Sanna 
engagerad inom Musik utan gränser. Sanna ser att det finns en del att arbeta med när det 
gäller representation inför Stockholms ordinarie styrelse och vill göra det möjligt för de som 
står utanför att kliva in och bidra. Sanna kommer att bidra med sin tidigare erfarenhet av 
styrelsearbete och sin förmåga att tydligt och strukturerat uttrycka sig i skrift.  
 
 
 

- Jakob Möller - Reserv  
30 år  
 
Jakob är sedan årsmötet 2016 styrelseledamot i Feministiskt initiativ Storstockholm. Denna 
post är Jakobs första engagemang inom Fi men Jakob har på kort tid bland annat 
organiserat ett antal utåtriktade medlemsmöten. Jakobs engagemang startade bland annat 
inom nätaktivism med avstamp i en intersektionell analys. Inom yrkeslivet arbetar Jakob med 
kommunikation och media och är i nuläget pressekreterare till Victoria Kawesa som sitter 
med i Fi:s nationella styrelse. Jakob kommer, om det blir nödvändigt att stiga in i styrelsen, 
att bidra med sitt nätverkande, sin medlemsfokus och sina långsiktiga visioner för Fi 
Stockholm.  
 
 
 
 


