19-21. PRESENTATION AV KANDIDATER TILL
FÖRBUNDSSTYRELSEN
Tommy Winberg, Uppsala
Förbundsordförande – omval
Invald i förbundsstyrelsen i april 2013
MO tillhörighet: Svenska Kennelklubben
Har nästan alltid haft hund. Jag är sedan 1969 medlem i Kennelklubben.
Jag var med och bildade Uppsala läns kennelklubb och var dess styrelsesekreterare ett antal år. Jag har ett antal år under 90-talet varit vice ordförande i Kennelfullmäktige. Inom kennelklubbsorganisationen är det framförallt inom Svenska Spaniel och Retrieverklubben, SSRK, som jag har varit
mest aktiv. Har tillhört dess huvudstyrelse i ca 20 år allt ifrån suppleant till
vice ordförande. Har under flera år varit ledamot i SKKs disciplinnämnd.
Tillhör Studiefrämjandets avdelningsstyrelse i Uppsala sedan 2000. Under
åren 2005–2007 var jag ledamot i valberedningen för Studiefrämjandets
riksförbund. Har arbetat i Uppsala kommun med en del avbrott för studier
sedan 1965. Studerat vid Brunnsviks folkhögskola samt studier i Roskilde och Uppsala.
Jag började min yrkesbana vid dåvarande nykterhetsnämnden. Sedan 1978 har jag haft olika
chefsbefattningar, under tiden 2003–2010 har jag varit direktör och chef för Äldrekontoret, ett
kontor som ansvarar för upphandling av äldrevård samt hälso- och sjukvård. Sedan januari
2011 är jag pensionär och arbetade på deltid fram till halvårsskiftet 2012 som senior rådgivare
hos stadsdirektören i Uppsala, i det arbetet ansvarade jag för samverkanskoordineringen
mellan Uppsalas två universitetsledningar och kommunledningen.

Stina Lindblad, Älvkarleby
Vice ordförande – omval
Invald i förbundsstyrelsen i april 2013
MO tillhörighet: Naturskyddsföreningen
Biolog och utomhuspedagog som föreläser och håller fortbildningar
för att sprida kunskap om hållbar utveckling och nya pedagogiska
möjligheter för skolor och andra grupper utomhus. Ordförande
i Naturskoleföreningen 2006–2015 och medförfattare till böcker om
utomhus-pedagogiska metoder i olika skolämnen. Vice ordförande
i Naturskyddsföreningens riksstyrelse med ansvar bland annat för det
interna föreningsarbetet. Ledamot i stiftelsen Håll Sverige Rent. Fritiden
ägnas åt trädgård, friluftsliv, aktiviteter i den lokala kennelklubben med
familjens kelpie samt åt att vara ponnymamma.
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Zlatko Avdagic, Motala
Ledamot, omval
Invald i förbundsstyrelsen 2017
Tillhör: Bosniska föreningen i Motala
Engagerad, med stort intresse för kultur och föreningsliv samt
demokratifrågor. Utbildad inom produktionsteknik och automatisering
sökte nya utmaningar och idag jobbar professionellt i det som jag
ideellt dagligen sysslar med, nämligen hjälpa och handleda människor
i att växa och hitta sin plats i livet efter deras behov. Sedan flera år
tillbaka började jag arbeta på Arbetsförmedlingen och min kompetens,
kunskap och erfarenhet har bidragit till att människor med olika
bakgrund hittar den rätta platsen och/eller gör en förändring i sitt liv.
Det gläder mig att hålla brett nätverk med människor inom olika
områden och på det viset ta del av olika kunskaper och erfarenheter
samt dela dem vidare. Mitt påbrå gynnar mig till att jag har stor förståelse för människor
som startar ett nytt liv i Sverige. Som person är jag välstrukturerad och självkritisk som
ställer krav på kvalitet och ordning och förlitar mig beroende av situationen både på analys
och på improvisation. Min långa arbetslivserfarenhet och väletablerade kontakter inom
arbete samt på fritiden skapar möjlighet att jag kan omsätta dessa i Studiefrämjandets
olika verksamhetsområden. Ledamot i Förbundsstyrelsen, olika förtroendeuppdrag inom
Studiefrämjandet Östergötland och Film och musikgymnasiet, samt ersättare i styrelsen för
Valla folkhögskolan. Arbetar på Arbetsförmedlingen inom Etableringsuppdraget.

Jakob Beijer, Stockholm
Ledamot, nyval.
MO-tillhörighet: Friluftsfrämjandet.
Sedan början av tonåren har jag verkat inom den ideella sektorn.
Den röda tråden i mina engagemang har varit påverkansarbete och
bildning. Jag har varit ideellt aktiv medlem, suttit i olika styrelser, varit
kassör, varit ordförande, arbetat som anställd, arbetat som projektledare
och som chef, i en lång rad olika organisationer. Som grund för min
nominering till Studiefrämjandets styrelse finns mitt tioåriga engagemang i Friluftsfrämjandet. Där har jag främst varit aktiv ledare inom
skidskolan, men har även ett engagemang i styrelsen i Huddinge lokalavdelning och i styrelsen för Region Mälardalen. Mitt fokus ligger
numera på topp-tursskidåkning samt löpning och vandringar i skogen.
Yrkesmässigt har jag en tidigare erfarenhet som regionchef för Stockholm-Gotland i
folkbildningskollegan Sensus. Denna erfarenhet kommer sannolikt att komma väl till pass
om jag får förtroendet från årsmötet att verka i styrelsen. Folkbildningens uppdrag: att
skapa möjligheter för varje individ att fritt och frivilligt utveckla just det hen behöver, genom
folkbildningens metod, att göra det tillsammans med andra med samma behov, är viktigare än
någonsin för utvecklingen av vårt samhälle och oss som bor här. Där vanlig utbildning formar
individen utifrån samhällets behov, formar folkbildningen samhället utifrån individens behov.
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Andreas Brodin, Lund
Ledamot – omval
Invald i förbundsstyrelsen 2015
MO-tillhörighet: Sverok
Jag bor och arbetar i Lund. Jag är med i styrelsen i Studiefrämjandet
Skåne/Blekinge. Ursprungligen så kommer jag från Sverok där jag varit
föreningsaktiv, distriktsaktiv och förbundsaktiv i en rad olika funktioner.
Jag är utbildad gymnasielärare i Samhällskunskap och Naturkunskap
men jobbar numera i Region Skåne. Jag har erfarenhet av processledning och att jobba i projekt, jag är hyfsat påläst om ekonomi, tycker
att Excel är det finaste som finns, tränar och spelar datorspel, Tv-spel,
brädspel och rollspel. Min självbild säger mig att jag är ganska lätt
att jobba med och jag tror/hoppas att jag kan uppfattas som ganska
lättsmält. Jag har varit på de senaste kongresserna och tror mig ha
en ganska tydlig kompass kring i vilken riktning jag skulle vilja se att
Studiefrämjandet arbetar.

Inger Grape Burns, Hägersten
Ledamot – omvald
Invald i förbundsstyrelsen 2017
MO-tillhörighet: Svenska Turistföreningen
För mig är dialog och demokrati viktiga begrepp som genomsyrat mitt
ideella och yrkesverksamma liv. Jag bor i Stockholm och har varit
medlem i styrelsen av Studiefrämjandet Stockholm sedan 2004
och även i distriktet sedan 2013. Då det var dags att slå samman
distriktet och avdelningarna var jag mycket aktiv i den processen vilket
resulterade i att jag blev vald 2015 till ordförande i Studiefrämjandet
Stockholms Län. Under 2016 har jag även varit ordförande i Länsbildningsförbundet Stockholms Län och där lärt mig mer kring de
andra studieförbunden samt försökt att driva våra gemensamma
frågor mot politiker och tjänstemän.
I mitt yrkesliv har jag varit lärare och skolledare. Som skolledare var jag ansvarig för SFI i
Botkyrka och Huddinge. Vid starten av Fittjaprojektet (en av regeringens satsningar på
utsatta förortsområden) anställdes jag där för att utveckla ”Arbete, Trygghet, Svenska språket,
Demokrati och Medborgarinflytande”. Där krävdes ett stort samarbete med föreningar och
civilsamhället. Rektor har jag varit i grundskola och på gymnasiet. Senaste åren fungerade
jag som stödperson som fick reda ut problem av olika slag i skolor och resa runt i landet för
att tillfälligt ta ledarskapet i skolan. Jag har varit aktiv i Scoutrörelsen både som barn och
vuxen, har arbetat ideellt i Hem Och Skola, startat en textilförening och är numer volontär i
Teskedsorden. Jag ser fram emot att fortsätta mitt arbete i Förbundsstyrelsen som stöd till
avdelningar för att utveckla verksamheten.
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Kent-Ove Hvass, Värsås
Ledamot – omval
Invald i förbundsstyrelsen 2015
MO-tillhörighet: Birdlife Sverige
Jag jobbar inom skolan med nyanlända ungdomar på högstadiet. Jag växte upp i Skultorp utanför Skövde. I min barn- och ungdom var jag aktiv i Skidoch friluftsfrämjandet, Ornitologerna, Scouter och Fältbiologer. I de äldre
tonåren blev det mer och mer fågelskådning och fotografering. Jag bodde
i USA, Canada och Mexiko mellan 1983 och 1996, de flesta åren i Kalifornien.
När jag flyttade hem så engagerade jag mig i den lokala fågel-klubben och
studiefrämjandet. Jag har under denna tid lett ca 100 studiecirklar.
Jag är vice ordförande i Norra Skaraborgs lokalavdelning. Jag sitter i Väst
distriktsstyrelse. Jag är ordförande i Skövde fågelklubb. Jag är styrelsemedlem i Västergötlands ornitologiska förening. Jag är medlem i Birdlife,
Sveriges intressekommittee som bl. a annat ligger bakom den årliga vinterfåglar inpå knuten
med 25 000 deltagare. Jag sitter i styrelsen för Skövde Naturskyddsförening. Jag fick Ugglestipendiet 2013. Jag ansvarar också för Tranans Dag vid Hornborgasjön med 30 – 50 000 besökare.

Bertil Jonsson, Lidköping
Ledamot - omval
Invald i förbundsstyrelsen 2017
MO- tillhörighet: Svenska Jägarförbundet och JUF
Mitt föreningsliv har under alla år varit omfattande. Jag började i riktigt
unga år i 4H och sedan inom JUF. Och där fanns ett ungt Studiefrämjandet som jag under stor del av livet sedan varit en del av. Under nästan 25
år hade jag uppdraget att vara ordförande för Studiefrämjandet i Väst.
När jag lämnade det uppdraget kom frågan om jag kunde fortsätta att
arbeta i förbundsstyrelsen istället och så har det blivit efter förra stämman. Jag trivs med styrelsearbetet som ju är brett med för min del ett
ekonomiutskott som jag är en del i och så inför kommande stämma en
arbetsgrupp om aktuella styrdokument som jag leder. I arbetet har jag
nytta av mina juridiska och ekonomiska kunskaper från mitt tidigare
arbetsliv som konsult inom ekonomi och juridik. För några år sedan blev jag tillfrågad om jag
kunde tänka mig att som styrelseordförande leda arbetet med att restaurera ekonomin och leda
utvecklingsarbetet i Valla folkhögskola. Jag kände skolan väl efter många år som revisor med
många skrivna revisionspromemorior så jag tog mig an uppgiften. Nu är i vart fall ekonomin
tillrättad och undervisningen slår nya rekord efter regeringens tillskott på studerandeveckor till
folkhögskolorna.
Yrkeslivet avvecklades nästan helt under åren 2017 och 2018. Jag har ett par nämnduppdrag
kvar i Lidköpings kommun och jag är ledamot i styrelsen för Stiftelsen Läckö Slott och i styrelsen
för Västergötlands museum för Västra Götalandsregionen. Bor på slätten i Lidköpings komun
på en liten jordbruksfastighet som jag är född med och som jag fortfarande brukar. Bland
medlemsorganisationerna är jag fortfarande medlem i JUF och Svenska Jägareförbundet.
I mitt nuvarande uppdrag ingår också att representera Studiefrämjandet vid olika tillfällen,
en del i uppdraget som jag uppskattar mycket.
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Sandra Ruuda, Växjö
Ledamot – nyval
MO-tillhörighet: Svenska Brukshundklubben, SBK
Sedan jag var 15 år har jag varit aktiv i föreningsliv och haft ledaruppdrag.
Jag har en bakgrund från ridsporten både som yrkesverksam och som
förtroendevald på lokal, regional och nationell nivå i flera olika roller.
I nuläget är jag ordförande i Växjö Brukshundsklubb. Mina tankar kring
föreningsliv är att grunden läggs från ungdomsverksamheten och att det
ska vara lätt och roligt att vara ideell. Föreningsteknik och delaktighet är
en viktig grund för vårt demokratiska samhälle.
Fritiden ägnar jag helst tillsammans med familjen och gärna i trädgården
eller aktiviteter med hunden eller ponnyn. Jag brinner för utvecklingsfrågor och att utveckla andra, vilket jag även jobbar med i min profession. Tillsammans med
min man driver jag ett konsultbolag som heter Ruuda Consulting, och tillsammans med min
kollega Anna Lindberg ett ledarutbildningsbolag Mitt bästa LedarJag. Jag är även VD för
Företagsfabriken i Kronoberg som utvecklar nya startups.

Mikael Samuelsson, Arvidsjaur
Ledamot – nyval
MO tillhörighet – Svenska Jägarförbundet
I samband med värnplikten så bytte jag bostadsort från Linköping till
Arvidsjaur och är sedan dess anställd och verksam som yrkesofficer i
Försvarsmakten. Som person är jag uppgiftsfokuserad och ansvarsfull
och tycker att det är viktigt att göra sitt bästa och gör rätt för sig. Jag lever
i tron att jag har ett gott förtroendekapital och att det jag gör/säger och
står för, även respekteras av de som fullt ut inte delar min ståndpunkt
eller har en avvikande uppfattning. Självklart har jag ett antal svaga
sidor och brister, vilka jag är medveten om de flesta, och har genom att
omge mig med människor som kompletterar mig för det mesta lyckats
begränsa effekten av mina svagheter. Livet är ingen förövning utan det är
här och nu som gäller, så jag försöker njuta av livet och skapa minnen för framtiden. Att jaga, är
för mig en livsstil vilket såklart präglar min vardag i flera avseenden.
Jag är och har varit med i flera föreningar/styrelser, men bara när jag känt att möjlighet att
påverka och förändra funnits, vilket för mig innebär ett 100 % engagemang. Att bara sitta
och förvalta är inte min grej i föreningslivet. I Svenska Jägareförbundet har jag varit verksam
på kretsnivå ifrån mitten av 90-talet med något avbrott, blev invald i Jägareförbundet
Norrbottens styrelse 2008 och varit ordförande de senaste åren intill stämman 2019. Självklart
har jag lärt mig mycket under dessa år i föreningslivet av både medlemmar, förtroendevalda,
tjänstemän samt i mötet med andra intressen/aktörer. Detta hoppas jag kunna bidra med i
Studiefrämjandet.
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Mari Winter, Umeå
Ledamot – nyval
MO-tillhörighet: Koloniträdgårdsförbundet
Obotlig norrlänning som bott på flera olika platser norr om Ljusnan och
söder om Kaitumälven. Jag har bland annat jobbat som grundskollärare
och fritidspedagog vilket jag fortfarande gör. Efter en två-årig textilestetisk folkhögskola började jag min odlingskarriär som nybliven mor
i en hälsingegård på landet. Odling har sedan dess gått som en röd tråd
i mitt liv både privat och i min yrkesutövning. Jag har inte så gröna
fingrar men det är kul att gräva och rensa ogräs. Från 2010-talet har
jag varit engagerad i styrelsearbetet i den koloniträdgårdsförening
där jag har min kolonistuga. Sedan 2013 har jag varit ledamot i
Koloniträdgårdsföreningens förbundsstyrelse. Där är jag främst
engagerad i miljödiplomeringsfrågor och sitter i redaktionsgruppen för
tidningen Koloniträdgården. Resor och möten med olika kulturer är ett annat stort intresse
och jag har haft möjlighet att få göra besök på olika skolor runt om i världen.
Under några år nu har jag lett några studiecirklar om olika komposteringsmetoder och odling
i samarbete med Studiefrämjandet. Sammanfattningsvis kan man säga att det som främst
engagerar mig är bildning, kultur, miljö och odling.
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