
Valberedningen Malmö Pride

Nomineringar Malmö Pride

Redan inför årsmötet 2022 berättade Tove Karnerud att hon endast ville sitta som
ordförande för Malmö Pride till att årets Malmö Pride var över, således lämnade Tove
sin styrelseplats i juli. Vi passar på att tacka för allt det fantastiska arbete som Tove
gjort som ordförande och lyckönskar henne till allt spännande som finns i hennes
framtid.

Därefter har vice ordförande Daniel lett styrelsearbetet tillsammans med resten av
styrelsen. Nu är det ett bra tillfälle att ha ett extra årsmöte och välja ny ordförande
samt komplettera styrelsen med en ny medlem samt lyfta en suppleant till ordinarie
ledamot. Vi i valberedningen har samtalat med personer i nuvarande styrelse,
samtalat med Tove samt hört runt i vår hbtqia+community efter nya talanger samt
sett hur vi kan förändra nuvarande styrelse.
Efter detta arbete har vi i valberedningen valt att enhälligt föreslå följande:

Fyllnadsval av ordförande Daniel Jeremiah Persson  (till årsmötet 2023)

Fyllnadsval av ledamot Kit Brown (till årsmötet 2023)

Nyval av suppleant Martta Mäkinen (till årsmötet 2023)

Daniel Jeremiah Persson
Med anledning av att fylla ordföranderollen för Malmö Pride, har valberedningen valt
att nominera Daniel Jeremiah Persson till
ordförande för Malmö Prides styrelse.
Valberedningen har arbetat för att ta fram en
kandidat med erfarenhet av styrelsearbete,
både utanför och som vice ordförande i
Malmö Pride. Valberedningen anser vidare
att Daniel har egenskaperna att leda
styrelsens arbete framåt målinriktat på ett
ödmjukt och hänsynsfullt sätt för kommande
års, liksom nästa års Pride i Malmö. Malmös
hbtqia+community är färgglatt och diverse,
bestående av målgrupper vars intressen
behöver lyftas likvärdigt för att representera
rättvist för att skapa ett Malmö för alla, under
den tid på året där staden uppmärksammar
hbtqia+ som mest. Valberedningen anser starkt att Daniel har vad som krävs för att
göra detta.
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Kit Brown
Då vice ordförande har nominerats till ordförandeposten för Malmö Pride, har
valberedningen valt att nominera Kit Brown
till ordinarie ledamot istället för suppleant
som Kit tidigare hade som roll i Malmö
Prides styrelse. Kit har trots sin roll som
suppleant under årets Pride, i praktiken
tagit ansvar och engagerat sig likvärdigt
med vad som snarare förväntas av
ordinarie ledamöter. Kit besitter erfarenhet
av Malmö Prides styrelse och har den rätta
ödmjuka inställningen till samarbete som
valberedning anser behövs för att
samverka och driva arbetet framåt på ett
hållbart och framgångsrikt sätt.

Martta Mäkinen
Då vice ordförande av valberedningen nomineras till ordförandeposten, och då en
suppleant nomineras till ordinarie ledamot,
har valberedningen valt att nominera
Martta Mäkinen till suppleant för Malmö
Prides styrelse. Martta har under Malmö
Pride 2022 visat sitt prestigelösa och
helhjärtade engagemang som volontär.
Martta hjälpte till i stunder som krisade
och var både under förberedelserna av
samt under festivalen till stort hjälp.
Valberedningen anser att hennes
engagemang, kunskaper och pålitlighet
kommer vara en stor tillgång för Malmö
Prides styrelse.


