
Huvud Hjärta Hand Hälsa

Valberedningens förslag 2017
Styrelsen

Daniel Otterdahl    N-län Ordförande    Omval 1 år
Douglas Jonsson    H-län Ledamot    1 år kvar
Daniel Nilsson    AB-län Ledamot    1 år kvar
Erik Sellergren    N-län Ledamot    1 år kvar
Linn Henningsson    C-län Ledamot   Omval 2 år
Johan Norrman Gunnarsson  P-län Ledamot    Omval 2 år
Elin Niklasson    AB-län Ledamot   Nyval 2 år
Erik Inghammar    P-län 1/ Suppleant    Nyval 1 år
Filip Axbrink Jönsson   G-län 2/ Suppleant    Nyval 1 år
Anna Säll     AB-län 3/ Suppleant   Nyval 1 år
Nina Aldén     AB-län 4/ Suppleant   Omval 1 år
Ellen Magnusson    P-län 5/ Suppleant    Nyval 1 år

Revisorer

Björn Johansson   E-län Revisor    Omval 1 år
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Martin Lysén    Z-län      Nyval 1 år
Henry Persson   LM-län     Nyval 1 år
Alva Gustavsson  AB-län    Nyval 1 år



Valberedningens förslag 2017

Vi har ställt dessa frågor till de föreslagna styrelsemedlemmarna för att ni ska få lära känna dessa 
lite bättre:

1. Vad är din bakgrund inom 4H?
2. Vad gör du på fritiden?
3. Vad jobbar du med?
4. Vart vill du med 4H
5. Vad är din hemliga talang?

Daniel Otterdahl, ordförande

Doglas Jonsson, ledamot

1. Jag började i Valinge 4H-klubb i Halland. Jag har  
hållit i klubbaktiviteter, sommarjobbat som lägerledare 
och arrangerat läger och utbyten. Jag har suttit i styrel-
sen för klubben och Hallands länsförbund.
2. 4H…
3. Jag jobbar som produktionsledare inom mjukvaruut-
veckling av e-handelslösningar.
4. Jag vill att fler ska kunna ta del av 4H, 4H får idag 
många unga människor att må bra. Samtidigt finns det 
många runt om i Sverige som vi aldrig når till men som 
skulle må jättebra av att vara med i 4H. Jag vill skapa en 
riksorganisation på stabila ben med ekonomisk trygghet 
och stort mandat som kan stötta och bidra till utveckling-
en av 4H runt om i landet. Då kan riksförbundsstyrelsen 
ägna sig åt styrelsearbete och 4H kan utvecklas utan 
flaskhalsar och växa till en ledande ungdomsorganisa-
tion där alla som vill kan vara med.
5. Spela lergök med händerna…

1. Jag är en infödd 4H:are men kom igång ordentligt då 
jag började jobba
som lägerledare när jag var 14. Jag var sedan verksam i 
Kalmars länsförbundsstyrelse
under några år. Efter det har jag jobbat med 4H-klubbar-
nas
riksfinal i flera år och nu har jag precis avverkat mitt an-
dra år i riksförbundsstyrelsen.
2. På fritiden sysslar jag med musik, spelar en del dator 
och umgås med
familj och vänner.
3. Jag jobbar som musiklärare.
4. Med mitt engagemang i 4H så vill jag ge tillbaka så 
mycket jag bara kan
av allt fantastiskt som 4H har gett och fortfarande ger 
mig. Allt ifrån kunskap
och erfarenheter till självkänsla och livslång vänskap.
5. Min hemliga talang är musikintrotävlingar!



Erik Sellergren, Ledamot

Linn H Magnusson

1. Min resa inom 4H började med att jag gick på 4H-mö-
ten i 10-årsåldern hemma i Gödestad 4H-klubb, Halland. 
Ganska snabbt blev jag kassör i klubben och engagerad 
i Varbergs 4H-krets.
2. På fritiden gillar jag att spela beachvolleyboll och um-
gås med nära och kära.
3. Jag jobbar jag framförallt med granskning av intern 
kontroll i företag samt att rådgiva företag gällande hur de 
ska utforma sin hållbarhetsredovisning.
4. Framåt! Uppåt! Bättre!
5. Jag har nog ingen hemlig talang. Alla eventuella ta-
langer jag har försöker jag offentliggöra och förstärka så 
mycket som möjligt. Ödmjukhet är en dygd, som min mor 
brukar säg.

1 . Min 4H-resa började på Gränby 4H-gård som läger-
deltagare för att sedan bli en medlem som fick växa med 
organisationen. Sedan dess har jag hunnit med att vara 
ledare på olika sätt och sitta som kassör och ordförande 
i olika klubbar inom länsförbundet. Nu är jag ordförande 
för Uppsala 4H.
2. Min fritid är 4H. Den tid jag får utöver familj så är det 
4H som gäller.
3. Idag pluggar jag till lönespecialist och har ett år kvar 
på min utbildning. Efter utbildningen hoppas jag få jobba 
som lönekonsult på en byrå.
4. Svårt att säga, men jag vill få oss att utvecklas och för-
bättras. Jag tror att om en organisation har en bra grund 
så växer den automatiskt. 4H är fantastiskt fler måste få 
ta del av vår verksamhet!
5. En talang jag har är att städa fort, jag är snabb och kan 
städa på flera ställen samtidigt.



Johan Norrman Gunnarsson, ledamot

Elin Niklasson, ledamot

1 . Min bakgrund kommer främst ifrån 4H-gård där jag 
varit deltagare, barngruppsledare, ungdomsledare och 
styrelseledamot. Jag har även varit aktiv i länsförbunds-
styrelsen i 10 år. Numera satsar jag helhjärtat på Riks-
förbundet.
2. Jag tycker om att vara med kompisar, kolla skräckfilm, 
kolla nya tatueringsideér,
Eurovision och att hålla på med mitt akvarium. Älskar 
även att resa!
3. På ett kommunalt anvisningsboende för ensamkom-
mande flyktingungdomar.
4. Jag vill att 4H ska utvecklas som organisation, med 
samma koncept fast andra metoder och tankesätt. Jag 
vill gärna utveckla Social inkludering i föreningen. Jag 
drömmer om att hela 4H blir HBTQ-cetrifierat. Jag vill 
även utveckla de internationella kontakter vi har genom 
4H.
5. Jag har lärt mig ett gäng fraser på persiska och tigrin-
ja genom jobbet. Det många inte vet är att jag pluggat 
både teckenspråk och kinesiska. Jag är även en hejare 
på ordvitsar!

1. Jag började på Stora Skuggans 4H-gård i Stockholm, 
där jag började som juniorledare för att senare sitta med i 
både klubbstyrelsen och länsförbundsstyrelsen. Nu sitter 
jag även med i riksförbundsstyrelsen sedan ett år tillba-
ka. 2015 arrangerade jag Rix15 i Stockholm och flera år 
i rad har jag även arrangerat 4H-klubbarnas riksfinal. 
2. 4H. 
3. Om bara några månader står jag med en kombineras 
ekonomi-och personalkandidatexamen i handen och un-
der hösten har jag jobbat på ett nystartat bolag i Uppsala 
som säljer frozen smoothie. 
4. Min ambition är att 4H sklkla vara en av de ledande 
ungdomsorganisationerna där alla känner att de har en 
trygg plats att växa på. 
5. Min hemliga talang är att jag är extremt duktig på mul-
titasking. 



Erik Inghammar, suppleant

Filip Axbrink Jönsson, suppleant

1 . Jag började mitt 4H-äventyr som sju-åring. Senare 
har jag suttit i Älvsborgs läns styrelse och just nu sitter 
jag i valberedningen för Älvsborgs läns 4H. Jag har även 
varit i Tanzania med 4H och varit med och hjälpt till med
några aktiviteter som länet ordnat.
2. På fritiden spelar jag fotboll i Horreds If A lag och trä-
nar ett p15 lag.
3. Jag jobbar i ett företag som heter Vinbergs Mekaniska 
där gör jag väggar till bostadshus.
4. Jag vill att 4H ska ta tillvara på den närproducerade 
ekologiska och miljömedvetna trenden. Där ungdomar 
lär sig att komma ut och odla och göra saker på egen 
hand och lär sig vart maten kommer från. Allt från hur 
djurhållning till hur vi producerar vår odlade mat.
5.Jag är bland dom bästa i hela 4H på att spela hjärter.

1 . Jag har bara varit med i 4H i 8 år men har under den 
tiden hunnit med några år i länsförbundsstyrelsen samt 
arrangerat riksläger, CFK och de 3 senaste upplagorna 
av 4H-klubbarnas Riksfinal.
2. Förutom 4H spenderar jag gärna tiden på resande fot 
eller planterad framför en datorskärm.
3. Just nu jobbar jag som montör men satsar på jobbsök 
i sommar.
4. Mina hjärtefrågor just nu är transparens och kommu-
nikation, främst inom 4H men även utåt. Jag vill att alla 
våra medlemmar ska få en bättre uppfattning om vad 
som sker inom varje organisationsled, på så sätt blir vi 
mer demokratiska samtidigt som föreningen blir starkare.
5. Min talang är att hålla hemligheter hemliga, och att folk 
gärna berättar.



Anna Säll, suppleant

Nina Aldén, suppleant

1 . Började som medlem på Stora Skuggans 4H-gård 
i Stockholm. Blev ledare när jag var 13 år och har se-
dan dess suttit i styrelse i klubb och länsförbund.  
Arrangerat Ökenblommans ungdomsutbyte med Tuni-
sien och Rix15, Stockholms riksläger.
2. Tränar, hänger med vänner och 4H såklart.
3. Innan sommaren blev jag klar med mina två kandida-
ter i statsvetenskap och nationalekonomi. Till hösten ska 
jag göra praktik på UD och jobba med internationella
utvecklingsfrågor.
4. Jag vill att 4H ska vara en ungdomsorganisation som 
är öppen för alla!
5. Kan blanda kort extremt bra...

1. Min 4H-resa började som hästgalen 6-åring på Eols-
hälls 4H-gård i Stockholm. Där växte jag med mitt ansvar 
och fick senare min första styrelsepost och ledarutbild-
ning. Med åren växte mitt intresse för vår internationella
verksamhet och jag började först delta, och sedan an-
ordna dem i alla dess former. 2010 blev jag invald i sty-
relsen som suppleant, och ett år senare ordförande. 
Sedan dess har jag suttit på olika positioner inom riks-
förbundsstyrelsen och Stockholms länsförbundsstyrelse. 
Det senaste året har jag suttit som suppleant i riksför-
bundsstyrelsen och även som sammankallande i Verk-
samhetsplansgruppen.
2. Dansar bugg, intressanta seminarier, tv-serier, natu-
ren, tränar upp mina gröna fingrar, renoverar möbler mm.
3. Jag har nyligen tagit kandidatexamen i Miljö och ut-
veckling från Södertörns högskola. Under våren har jag 
gjort praktik på myndigheten för utvecklingssamarbete,
Sida. Där har jag jobbat med bland annat miljöintegrering
på enheten för forskningssamarbete.
4. Jag vill göra 4H till en stabil och hållbar organisation 
genom att skapa en koppling från den fantastiska verk-
samheten som görs runt om i landet, till de större mål 
som beslutsfattare styr sin verksamhet efter.
5. Jag är en mästare på att laga vegetarisk mat!



Ellen Magnusson, suppleant

1 .Jag blev medlem i 4H när jag var 9 år, men jag är i 
princip uppväxt på en 4H-gård. Min mamma var med och 
startade den så det föll sig naturligt att jag spenderade 
mycket tid där.
2. Jag jobbar som flygplatskontrollant och när jag inte 
jobbar så dansar jag bugg & foxtrot, träffar familj & vän-
ner, tar en promenad, fikar, lagar mat eller ligger raklång 
på soffan med en bra serie på tvn.
3. Jobbar på Landvetter flygplats, och jag är tjejen som 
tar din tandkräm om den inte håller måttet…
4. Vart jag vill med 4H har jag inte riktigt kommit på ännu, 
men jag hoppas att jag kommer på det inom den närmsta 
tiden!
5. Jag är bra på att sy och lagar ofta mina egna kläder.


