
ST inom Migrationsverket    
Sektion Väst 
 

 
 

ST inom Migrationsverket 
Sektion Väst 

ST Direkt: 0771-555 444 
www.st.org/migrationsverketvast 

 
 

 

 
Nomineringar inför årsmötet 2023 för nya sektion Väst 
 
Valberedningen uppmanar härmed medlemmarna att inför årsmötet den 26 januari 2023 
nominera till följande uppdrag inom sektionen: 
 

• Sektionsordförande 
• Vice sektionsordförande 
• Studieorganisatör 
• Fyra ordinarie ledamöter 
• Två ersättare 
• Två ordinarie revisorer 
• Två revisorsersättare 

 
När ni nominerar ledamöter till sektionsstyrelsen, tänk då på att den ni nominerar ska 
vara tillfrågad och ha tackat ja till nomineringen. Ange även vilket uppdrag personen är 
villig att åta sig. 
 

• Sekreterare 
• Värvningsansvarig 
• Kassör 
• Jämställdhetsansvarig 

 
Tänk på att helheten i sektionsstyrelsen ska gagnas och nominera inte bara "egna" 
kandidater. Hänsyn ska tas till geografisk spridning, könsfördelning, befattning, mångfald 
och inom vilken verksamhet kandidaten arbetar vid sammansättning av styrelsen. 
 
Ytterligare kriterier som gäller den som föreslås är: 
 

• Dela ST:s ideologiska värderingar 
• Kunskap och gärna erfarenhet av fackligt arbete 
• Förmåga att företräda alla medlemmar 
• Vilja att prioritera det som krävs för uppdraget 
• Ledaregenskaper 
• Engagemang 
• Samarbetsförmåga 

 
 
Vilka av nuvarande styrelseledamöter/ersättare som kandiderar respektive inte kandiderar 
till uppdrag framgår på nästa sida. 
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Ställer upp för omval 
 
Ordförande – Alena Barzngi 
 
Vice ordförande – Magnus Blomqvist 
 
Studieorganisatör – Vakant 
 
Ordinarie ledamöter 
Robert Sörensson 
Ingela S Lindgren  
Marina Oredsson 
Vakant 
 
Ersättare 
Vakant 
Vakant 
 
Ordinarie revisor 
Åsa Bissette 
Vakant 
 
Revisorsersättare 
Lotti Szarka  
Gordana Brzovic 
 
Avsagt sig omval 
 
Ordinarie ledamöter – 
Janni Usic – studieorganisatör 
 
Ersättande ledamöter – 
Grace Tello 
Taulanta Januzi 
 
Ordinarie revisor – 
Deya Abdul Rahman 
 
Valberedningens mål är att styrelsen ska bestå av 7 ledamöter och  
2 ersättare (om årsmötet så godkänner det). 
 
Vid nominering ska blanketten ”Blankett för nomineringar inför sektionens årsmöte” 
användas. Blanketten skickas ut tillsammans med detta brev.  
 
Nomineringarna ska vara valberedningen tillhanda senast den 9 januari 2023 till 
aron.wahlstedt@migrationsverket.se eller Aron Wahlstedt, Tillståndsprövningsenhet 1 i 
Umeå (ma.a. utlåning dit). 
 
För valberedningen 
 
 
Aron Wahlstedt Eduardo Maturana  Halil Batti 
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