
Valberedningens förslag till styrelse för YEoS 2022-2023

Vi är stolta över detta förslag och övertygade om att detta är en stark styrelse med
kompletterande kompetenser som kommer ta YEoS in i framtiden. Förslaget ger föreningen
en styrelse med både nya perspektiv på YEoS liksom perspektiv från erfarna
YEoS-medlemmar som varit med och sett organisationen växa fram.

Vi har haft en öppen process där alla kunnat nominera och vi är tacksamma för alla förslag.
Vår avvägning har gjorts utifrån den samlade bild om vad YEoS behöver detta läge. För att
skapa denna bild har vi intervjuat såväl YEoS HQ som tidigare styrelsemedlemmar. Vi har
också utgått från den erfarenhet som funnits i valberedningen av att strategiskt utveckla
YEoS som organisation och de utmaningar som det innebär.

I valberedningens förslag kommer ledamöter med kunskaper som är centrala för YEoS, som
ekonomi, partnerskap, ledarskap och kommunikation. Vi har också stärkt upp med
erfarenheter från att operativt driva kansliet vilket vi tror är bra för styrelsens och kansliets
gemensamma arbete för att nå YEoS mål. Syftet är att styrelsen ska ha det strategiska
perspektiv som hjälper kansliet att omsätta målen i praktiska operativa aktiviteter samt ha
koll på vilka resurser YEoS har och kan anskaffa för att nå målen.

Valberedningen lägger fram förslaget i sin helhet och ställer detta mot avslag.

Valberedningen 2022
Ludvig Dieden, Love Sahlin och Ida Johansson
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Gustaf Hjelm, född 1990, NovoRoom AB, Falkenberg/Stockholm. Medlem sedan 2019.
(Föreslagen som ordförande)
Frida Åhlén, född 1991, Always on Media, Stockholm. Medlem sedan 2021.
Petter Händel, född 1995, Stockholm, Shoutly AB. Medlem sedan 2018.
Katharina Paoli, född 1982, Göteborg, Nudgd AB. Medlem sedan 2010, nu alumn.
Amanda Lilja, född 1993, Stockholm, FeedbackFrog AB. Medlem sedan 2019.
Gustav Buder, född 1993, Stockholm, Paytrim AB. Medlem sedan 2018.
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Jenny Boberg, född 1990, Åre/Stockholm, frilanskonsult. Tidigare verksamhetsledare
YEoS och styrelseledamot YEoS Ventures AB.


