1. Anna Göthner (ordförande)
Anna har länge varit aktiv i Feministiskt Initiativ och har stor kunskap
om Feministiskt Initiativs externa och interna arbete. Anna har stor
erfarenhet av projektledning från olika feministiska organisationer och
sammanhang samt ett väl integrerat intersektionellt perspektiv. Anna
har tydliga visioner och idéer kring hur man bygger en feministisk och
demokratisk organisation på intersektionell grund.
2. Alle Eriksson (vice ordförande)
Alle har varit engagerad politisk i den feministiska rörelsen länge,
bland annat i styrelsen för Hallongrottan. Alle har ett stort feministiskt
nätverk och är van att leda projekt. Alle har dessutom erfarenhet av
styrelsearbete med arbetsgivaransvar.
3. Shukra Wall (kassör)
Shukra har lång erfarenhet av ideellt föreningsarbete i kvinnojourer,
styrelser och politiskt arbete. Shukra arbetar som redovisningsekonom
och gillar arbeta med organisation och planering. Shukra är med och
organiserar FiSS lokalgrupp i Nacka.
4. Elise Linnea Strömberg
Elise arbetade aktivt för FiSS i valrörelsen 2014 och har erfarenhet
och kunskaper om hur cisnormativitet verkar i samhället i stort som
smått. Elise vet hur vi kan belysa maktstrukturer i Fi och förhindra
dessa genom konstruktiva lösningar för vårt interna och externa
arbete, vilket är viktigt i en organisation med intersektionella anspråk.
5. Evy S Matei
Evy är engagerad i Fi Södertälje. Hon har varit feminist och aktivist
sedan 1970talet. Evy har arbetat som förtroendevald volontär på olika

poster i Stockholm Pride sedan 2006. Evy har personliga erfarenheter
av att tillhöra nationella minoriteter, arbetar som lärare med
tvåspråkiga elever och deltagit i den intersektionella kursen “Bländad”
6. Sandi Hanna
Sandi har erfarenhet av styrelsearbete bland annat som ordförande i
fackföreningen på sin arbetsplats och som förtroendevald i
regionstyrelsen för Akademikerförbundet SSR. Sandi är uppvuxen
med politiken och vill utöka kunskapen om ojämställdhet för personer
med annan etnisk bakgrund.
7. Maria Sjöberg
Maria var riksdagskandidat i valrörelsen 2014 men också aktiv i Fi:s
nationella kommunikationsgrupp. Maria är en klippa på sociala
medier, kommunikation och webbutveckling. Maria har suttit i flera
olika styrelser bland annat som vice ordförande i Stockholm Pride.
8. Carolina Berglund
Carolina sitter i FiSS styrelse sedan 2014 och kommer stå för
kontinuiteten och erfarenheten av FiSSstyrelsearbete. Carolina
brinner för representation och intersektionalitet. Carolina är även
språkrör för den feministiska studentföreningen Söder Fem på
Södertörns Högskola.
9. Lisa Lee Axelsson
Lisa var med och grundade studentföreningen Intersektionen på
Karolinska Institutet och var dess ordförande fram till 2014. Lisa har
erfarenhet av PR strategiarbete, verksamhetsplanering och
organisationsöverblick. Lisa har ett starkt engagemang i normkritiska

frågor om hur makt påverkar vård och hälsa både under utbildning och
i arbetsliv.
10. Josef Lindén
Josef är en starkt engagerad feminist i frågor som rör intersektionalitet
och antirasism. Josef har erfarenhet av arbete i såväl offentlig
förvaltning och privata näringslivet gällande likabehandling, nationella
minoriteter och neuropsykiatriska funktionshinder.
11. AnnSofie Ericson
AnnSofie har arbetat ett helt yrkesliv i en politiskt styrd organisation
och sett att det har betydelse vilka som styr, de senaste 15 åren som
chef i kommunal förvaltning. Ann Sofie kan bidra med ettt gediget
nätverk och kunskaper om offentlig förvaltning till FiSS styrelse.

