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Val av styrelse till Föreningen Ordfront vid stämman den 17 maj 2014 

 

Vid föreningen Ordfronts extrastämma lördagen den 25 maj 2013 valdes följande personer in 

i föreningsstyrelsen: 

 

Ordförande 

Anna Wigenmark, Stockholm (omvald på två år) 

 

Ordinarie ledamöter 

Massoud Mafan, Stockholm (vald på två år 2012) 

Emmy Bornemark, Stockholm (vald på två år 2012) 

Shiva Anoushirvani, Stockholm (vald på två år 2012) 

Cecilia Gustafsson, Umeå (omvald på två år) 

Hanna Victoria Mörck, Uppsala (omvald på två år) 

Klas-Herman Lundgren, Uppsala (nyvald på två år, tidigare suppleant) 

Ryan Tebo, Stockholm (nyinvald på två år) 

Annelie Schlaug, Lund (nyinvald på två år) 

Farid Bonakdar, Stockholm (nyinvald på två år) 

Malin Fryknäs, Göteborg (nyinvald på två år) 

 

Suppleant 

Sofia Kjellén, Stockholm (tidigare ordinarie) 

 

 

Valberedningens förslag till styrelse för 2014 fram till stämman 2015 

Under året har Massoud Mafan, Emmy Bornemark och Shiva Anoushirvani lämnat styrelsen.  

 

 

Valberedningen föreslår  

 

att antalet styrelseledamöter är tolv under 2014-2016. 

 

att följande fyra personer väljs som nya styrelseledamöter på två år: 
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Jan-Erik Pettersson 

Jag kommer från början från Småland, född 1948, och hamnade i Lund under den 

vänsterpolitiska turbulensens år i slutet på 60-talet och sedan i Stockholm, där jag gick på 

journalisthögskolan på 70-talet. Efter diverse olika jobb blev jag chefredaktör på 

branschtidningen Svensk Bokhandel 1987-1995 och därefter var jag frilansande journalist 

under några år och skrev i allt från Månadsjournalen till Ordfront Magasin. Under den här 

tiden var jag också med i Ordfront Magasins redaktionsråd. 1998 blev jag förlagschef på 

Ordfront Förlag och var så under tio både dramatiska och intressanta år. Jag håller fortfarande 

tät kontakt med Ordfront genom att medverka regelbundet i Magasinet med längre och kortare 

artiklar och delta i dess redaktionsråd och jag gör även en del redaktionella jobb åt förlaget, 

nu senast med t ex Göran Greiders Den solidariska genen, håller just nu på med John Ajvide 

Lindqvists nya bok som ska komma ut i höst. 

 

Elena Namli 

Jag är professor i etik vid Teologiska fakulteten och en av forskningscheferna vid UCRS 

Uppsala Centre for Russian and Eurasian Studies på Uppsala universitet. Tidigare har jag 

undervisat på Teologiska högskolan i Stockholm. Jag håller i en mycket ambitiös grupp 

forskare som fokuserar på de processer som karaktäriserar Rysslands nya sociala och 

kulturella identitet. Mina två stora aktuella projekt inom etik granskar den västerländska 

synen på mänskliga rättigheter respektive den ortodoxa ryska kyrkans inblandning i rysk 

politik. Jag har skrivit om rysk kritik av västerländsk rationalism, om mänskliga rättigheter 

och sharialagar, och mycket annat. Jag pratar flytande svenska, ryska och engelska.  

 

Katarina Rosengren Falk  

Jag är 46 år, trebarnsmamma och bor i Stockholm. Jag är konst- och kulturskribent och 

arbetar även som kurator/koordinator av olika former av utställningar. Även kommunikation 

för kulturinstitutioner är en del av mitt gebit, vilket jag ägnar mig åt på min egen byrå True 

Womance. Min bakgrund finns i den akademiska världen. Jag har undervisat i bl .a. 

idéhistoria på Stockholms universitet och genusvetenskap m.m. på Södertörns högskola. 

  

Sedan flera år tillbaka har jag ägnat mycket av min tid åt nättidningen Feministiskt 

Perspektiv. Jag har skrivit om maskulinitetsfrågor (som mitt pågående avhandlingsarbete i 

idéhistoria handlar om), genusteori och (feministisk) kultur. 

http://www.ucrs.uu.se/
http://www.ucrs.uu.se/
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Allra mest har jag ägnat mig åt feministisk konst, dels i mitt skrivande och dels i den proces 

som kallas Feministisk Fredag på Moderna Museet, #ffmm som jag är initiativtagare, kurator 

och koordinator för. Premiären för #ffmm ägde rum den 11 oktober förra året och den 13 juni 

i år blir det en repris på Moderna Museet i Malmö. 

  

I takt med att medieklimatet förytligas och analyser förvanskas har det blivit allt viktigare för 

mig att arbeta fördjupande och långsiktigt. Konst, kultur, problematisering och politik hör 

ihop och Ordfront är en viktig plattform för detta som jag gärna vill bidra till att stärka på alla 

sätt jag kan. 

  

 

Sofia Kjellén 

Jag är statsvetare och projektkoordinator med livslångt samhällsengagemang för rättvise- och 

jämställdhetsfrågor. Jag arbetar med samhällsanalys och främst utvärdering och utveckling i 

offentlig sektor. Bor i lägenhet i stan men drömmer om ett hus på landet. Har varit suppleant i 

styrelsen, och tidigare ordinarie ledamot. 

 

 

att Tore Persson väljs om som föreningsrevisor 

att Thomas Helgeson väljs som revisorssuppleant 

 

att till valberedning väljs Leif Ericsson (sammankallande), Marianne Steinsaphir  

och Brian Palmer 


