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1. Valberedningens förslag till styrelse 
 
 

Anna Blücher, ordförande, omval 
anna.v.blucher@gmail.com 

Anna Blücher jobbar som policyrådgivare på ForumCiv med fokus på opinions- och 

påverkansarbete inom biståndspolitik och Agenda 2030. Anna har en kandidatexamen i 

utvecklingsstudier från Lunds universitet och en master i statsvetenskap och internationella 

relationer från Stockholms universitet. Hon har gjort praktik för Individuell Människohjälp i 

Nepal och på CONCORD Sverige. Anna har varit aktiv i FUF sedan 2012, bland annat som 

skribent för FUF-bladet, i Almedalsredaktionen och i yrkesnätverket Young Professionals. 

Anna har varit ledamot av FUF:s styrelse sedan 2014. 

Rolf Carlman, ledamot, omval 
ro.carlman@telia.com 

Civilingenjör, maskinteknik, KTH samt nationalekonomi vid Stockholms universitet. Arbetat 

med utvecklings- och biståndsfrågor sedan mitten av 70-talet. FN:s regionala kommission för 

Västasien, UNESCWA, Beirut; Forskningsstudie i Jemen 1978. Sedan 1980 arbetade Rolf 

bl.a. som programchef och t.f. myndighetschef för SAREC och på SIDA/Sida som chef för 

energisektionen, avdelningschef för avdelningarna forskningssamarbete, infrastruktur och 

ekonomiskt samarbete samt verksamhetsstyrning. Utlandsstationeringar som 

industrihandläggare vid ambassaden Hanoi, chargéd’affaires i Laos, chef för Svenska 

Institutet i Alexandria samt i Jerusalem som chef för biståndet till Västbanken/Gaza. Tidigare 

styrelseuppdrag i Medicinska Forskningsrådet, Swedfund, Svenska UNESCO-rådet samt f.n. 

i Hand-in-Hand, Sverige. Sedan pensioneringen projektuppdrag för bl.a. Sida. FUF-

ordförande 2013-2018. 

Lennart Wohlgemuth, ledamot, omval 
Lennart.wohlgemuth@bahnhof.se 

Gästprofessor i Afrikakunskap med speciell inriktning påsvensk och europeisk biståndspolitik 

vid School of Global Studies, Göteborgs Universitet. Tidigare arbetat som direktör för 

Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala 1993 -2005 och i 28 år påSida, sju år som chef för 

sektoravdelningen och sju år som chef för undervisningsbyrån. 

Ledamot i ECDPM:s och NUFU:s styrelser. 

 

 



Petrea Defruit, ledamot, omval 
petrea@moyoconsulting.se 

Petrea driver sedan många år tillbaka en kommunikationsbyrå med uppdragsgivare från 

näringsliv, organisationer, myndigheter och andra samhällsaktörer. Uppdragen handlar ofta 

om olika former av samhällsutveckling inom exempelvis digitalisering eller vård och 

omsorg. 

Hon har varit ledamot av FUF:s styrelse sedan 2021. Intresset för globala utvecklingsfrågor 

kommer från hennes stora intresse för människor, politik och mänskliga rättigheter. Petrea är 

engagerad i olika utvecklingsprojekt bland annat en NGO i Tanzania som syftar till att ta 

fram en modell för stöd till människor som hamnat utanför det sociala nätverket. 

Karl Fahlvik, ledamot, omval 
karl.fahlvik@gmail.com 

Kalle studerar för närvarande en master inom global utveckling i Paris. Tidigare läste han sin 

kandidat i mänskliga rättigheter på Malmö Universitet med en specialisering på Mellanöstern. 

Kalle var med och grundade lokalgruppen och ledde FUF Malmö under ett och ett halvt år 

och har spenderat det senaste året i FUF:s styrelse och arbetat med driva lokalgruppernas 

frågor.  

Pelle Persson, ledamot, omval 
Pelle.persson52@gmail.com 

Civilingenjör, väg och vatten och stadsbyggnad, KTH, samt gjort lumpen på Sandöskolan. 

Arbetat med utvecklings- och biståndsfrågor sedan början av 80-talet, för UN-Habitat i 

Mozambique, Världsbanken i Washington och på Sida. Jobbar fortfarande som 

halvtidspensionär på Sida som seniorrådgivare på ”Power Africa” och har tidigare varit chef 

för energisektionen, transportsektionen och urbanenheten. Har varit utlandsstationerad som 

infrastrukturhandläggare vid ambassaden i Dar es Salaam, samt i Windhoek och Sarajevo 

som chef för biståndet till Namibia respektive Bosnien & Herzegovina. Har styrelseuppdrag i 

Action Aid. 

Jenny Grenander, ledamot, omval 

jenny.grenander@gmail.com  

Jenny arbetar som Rekryteringschef på Akademikerförbundet SSR med strategiskt ansvar för 

förbundets medlemsutveckling och medlemserbjudanden. Tidigare har hon jobbat som HR-chef 

på Svenska Afghanistankommittén (SAK). Hon är utbildad personalvetare och har erfarenhet 

från olika ideella uppdrag inom föreningslivet. 

 

Lena Martens Kalmelid, ledamot, nyval 

lenamartenskalmelid@gmail.com  

Lena har arbetat med bistånd i fält, för We Effect och Vi-Skogen i södra och östra Afrika, och 



tidigare, i slutet av nittiotalet, för Afrikagrupperna i Mozambique. Hon har också suttit i 

Afrikagruppernas styrelse, mellan 2000 och 2011, och de sista tre åren var hon ordförande. Nu 

gör hon en andra sejour i samma styrelse. Hon kom tillbaka till Sverige 2020, och började då 

arbeta för Naturskyddsföreningen, inte inom det internationella programmet utan med lokalt 

engagemang i Sverige. 

 

Julia Carlzon, ledamot, nyval 

julia.carlzon@hotmail.com  

Julia har en kandidatexamen i mänskliga rättigheter från Enskilda Högskolan i Stockholm, och 

jobbar som kommunikatör på Oxfam Sverige. Där driver de framför allt frågor som berör 

ekonomisk ojämlikhet, klimatojämlikhet och företags ansvar för mänskliga 

rättigheter. Förutom hennes engagemang och arbete inom mänskliga rättigheter har hon ett 

stort intresse i musik och frilansar så ofta hon hinner. 

 

Hennes största hjärtefråga är just företags ansvar för mänskliga rättigheter, det vill säga att 

företag ska ta ansvar för hur de påverkar mänskliga rättigheter. Hon har sen 2020 varit 

engagerad i frågan för en EU-lagstiftning på området, däribland inom Amnesty Business 

Group Stockholm och Fair Actions nätaktivister, och själv skrivit en debatterande text om 

varför företags ansvar är så viktigt, publicerad i FUF:s antologi hösten 2022. Förutom företags 

ansvar brinner hon för urfolksrätt, inte minst samernas rättigheter i Sverige och urfolken i 

Sydamerika. Hennes examensarbete som berör samepolitik, Folkmordskonventionen och 

Sverige blev belönat med stipendium i juni 2022 för den nya kunskap arbetet tillförde området. 

 

Johanna Caminati Engström, ledamot, nyval 

johannacaminatiengstrom@gmail.com 

Johanna har en masterutbildning inom utvecklingsfrågor och projektledning och jobbar som 

policyrådgivare vid Plan Internationals EU kontor i Bryssel. I hennes roll bevakar hon EU:s 

utvecklingssamarbete, med särskilt fokus på Afrika och frågor som rör barn, unga och 

kvinnors rättigheter samt jämställdhetsfrågor. Tidigare har hon bland annat praktiserat vid 

Sveriges Generalkonsulat i Istanbul där hon bidrog till Utrikesdepartementets arbete för att 

stötta det turkiska civilsamhället i linje med strategin för Sveriges reformsamarbete med västra 

Balkan och Turkiet. 

Hon var bland annat styrelseledamot i Lunds Utrikespolitiska Förening och vice-ordförande 

samt kommunikationsansvarig i Malmö FN-förening. Det var sedan under hennes 

masterprogram då hon studerade utvecklingsfrågor att hon blev aktiv inom FUF Lunds 

lokalgrupp, där hon var med och anordnade föreläsningar och skrev för Utvecklingsmagasinet, 

fram tills hon koordinerade gruppen under en termin. 



 

2. Valberedningens förslag till revisorer 
Extern revisor: 

Caroline Stahle, NxtLevel Audit AB, omval 

Internrevisorer: 

Stefan Dahlgren, revisor, omval 

Johannes Ernstberger, revisorssuppleant, omval 
 
 

3. Valberedningens förslag till 2023 års valberedning 
 

Andrea Samosir Josephson, omval (sammankallande) 

Anne-Charlotte Malm, omval 

Carl-Johan Backman, nyval 


