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Valberedningens nomineringar till stämman 2018 

Ledamöter invalda på stämman 2017  
1. Benton Wolgers (ordförande) 

2. Emma Wallrup  

3. Cecilia Gustafsson  

 

Fyllnadsval för de ordinarie ledamöter som har avgått 
1. Bo Löwkrantz 

2. Görel Strand  

3. Pär Bergroth 

4. --- 

 

Nominerade till suppleantpost 
1. Malin Aghed  

 

Nominerad till stämmoordförande  
1. Mimmi Garpebring 

 

Nominerade till revisorsuppdrag 

Revisor 
1. Leif Eriksson  

2. Tore Persson (Suppleant) 

Auktoriserad revisor  
1. Anders Lindby 

2. Karl-Henrik Westlund (Suppleant) 

 

Nominerade till valberedningen 
1. Jan-Erik Pettersson 

2. Hanna Viktoria Mörck  

3. Malin Fryknäs  
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Presentation av de nominerade till stämman 

Nominerad som ordinarie ledamot 

Bo Löwkrantz 
Uppvuxen i Bromma, Akademiska studier, pol mag med samhälls- och ekonomiinriktning och en 

”halv” jur kand. Andra hälften av 60-talet präglades av en optimistisk framtidstro. Mer av en slump 

hamnade jag, det mytomspunna året 1968, på Jakobsbergs folkhögskola som samhällslärare på 

halvtid. Jag hade tänkt mig en karriär som företagsledare men hamnade i en värld långt därifrån. 

Möten med människor från den tidens krigshärdar, Vietnam, Tjeckoslovakien, Chile , Grekland och 

amerikanska desertörer från Tyskland gav mig en betydligt bredare världsbild. 

Efter några år som lärare engagerades jag i pedagogiskt utvecklingsarbete vid Skolöverstyrelsens 

folkbildningsbyrå och därefter som rektor vid Skinnskattebergs folkhögskola. Ombudsman i 

Folkhögskolans Lärarförbund och redaktör för dess tidskrift Folkhögskolan. 

Därutöver en mängd olika uppdrag i folkhögskolevärlden:                 

Avdelningsdirektör i Skolöverstyrelsens folkbildningsbyrå. Rektor för Årstagårdens folkhögskola, 

 under hot av nedläggning ansvarade jag som rektor för flytten av Vårdinge folkhögskola till 

Stockholm och uppbyggnaden av Stadsmissionens folkhögskola. Arbete i Utbildningsdepartementet 

och Folkbildningsrådet. Uppdrag för Nordiska ministerrådet i Köpenhamn som projektledare för 

utveckling av ”Nordisk center för vuxnas lärande, former för det nordiska samarbetet”.  Under de 

senaste 20 åren har jag varit engagerad i Skeppsholmens folkhögskola som skolans rektor och 

ledamot i dess styrelse.  

 

Görel Strand 
Svarade med glädje och entusiasm JA, då jag fick frågan från valberedningen om jag var intresserad 

av att återkomma till Ordfronts beslutande organ som förtroendevald. Jag har erfarenhet från 

styrelsearbete även i andra organisationer och jag har lång erfarenhet av arbete med förhandlingar, 

socialt och ideellt arbete i frågor som ligger föreningen varmt om hjärtat. Mitt stora engagemang rör 

sig kring migration och integration, demokrati och fackliga / rättvisefrågor. Har givit ut en bok om 

ensamkommande (Natur och Kultur), föreläser och undervisar kring detta. Haft uppdrag som god 

man för ensamkommande - ca 250 st under ca 15 år. Socionom och arbetsrättsjurist, har nyligen 

avvecklat mitt HVB för 5 ensamkommande flickor (no profit), fembarnsmamma och allmänt 

kulturintresserad. 

 

Pär Bergroth 
Engagemang för mänskliga rättigheter och folkbildning i Sverige idag är mycket viktigt och blir 

alltmer angeläget, där anser jag Ordfront har en viktig roll 

Har sedan ungdomstiden sysslat med solidaritetsarbete, i föreningar, men även arbetat som volontär 

i Latinamerika 

Min yrkesmässiga bakgrund som bland annat folkhögskollärare, skolledare och sedan 2013 inom 

yrkeshögskolan och integrationspedagogutbildning, där MR-frågor legat inom mitt ansvar, se gärna 

Tror jag i styrelsen kan bidra med min erfarenhet bland annat från tidigare styrelsearbete, 

exempelvis från Färnebo folkhögskola, där jag även varit ordförande under ett antal år 

Arbetar just nu yrkesmässigt halvtid och har intresse av meningsfulla och stimulerande uppdrag. 
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Nominerad som suppleant 

Malin Aghed 
Jag arbetar som journalist och föreläsare på hållbarhetsmagasinet Camino. I grunden är jag 

teaterpedagog och musiklärare, och kallar mig numera artivist. I begreppet ryms både mina 

nationella och internationella erfarenheter av MR-frågor, såsom flera år i Tanzania och Etiopien, 

arbete med nyanlända i Sverige och initiativtagande till ett europeiskt nätverk för alla barns rätt till 

kultur. Där ryms också en tro på att litteratur, konst och kultur spelar roll för ett samhälle i 

förändring, liksom att civilkurage är något vi kan lära oss använda. 

Som erfaren föreläsare, pedagog och processledare med berättande i både ord och bild i min 

verktygslåda vill jag gärna bidra till den kunskapsspridning och de perspektivförskjutningar vi 

behöver åstadkomma för att få en modig och hållbar värld, 

Mina två favoritord är Hjälp och Välkommen – med dessa som ledstjärnor klarar vi människor det 

mesta. 

 

 

 


