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Ideologi
Anders Nilsson
Socialdemokratisk ideologi, jämlikhet, migration
Ordförande för Arbetarrörelsens tankesmedja i Göteborg.
Pensionerad LO-ombudsperson och tidigare pol.sek. i Göteborg
anders.nilsson12@comhem.se

Ann-Marie Lindgren
Socialdemokratisk ideologi, m.m.
Tidigare utredningschef, arbetarrörelsens tankesmedja.

Daniel Johansson
Marxism och socialdemokrati
Politiskt sakkunnig hos Anders Ygeman. Tidigare vice
förbundsordförande S-studenter.
daniel.r.johansson@hotmail.com

Frida Andersson
Personalfrågor, ekonomi, marxism, folkbildning, styrelseutbildningar,
socialpolitik, välfärd, ledarskap
Arbetar för ABF Skåne, tidigare ordförande för SSU Skåne. Frida har
stor erfarenhet av att arbetarrörelsen genom sitt arbete för ABF Skåne
och sina förtroendeuppdrag inom SSU och SAP. Hon sitter bland annat
i styrelsen för SSU:s arbetsgivarorganisation SUA och är utbildad
beteendevetare.
Frida.kc.andersson@gmail.com

Kristin Linderoth
Genusvetenskap, välfärdspolitik, ideologi, marxism, migrationsfrågor,
djurrätt, historia
kristin_linderoth@yahoo.com

Madeleine Bengtsson
Skrivande, idédebatt, marxism, feminism
F.d. redaktör för Libertas, medlem av Tidens redaktion. Tidigare aktiv
inom S-studenter, skribent, journalist.
madeleine.bengtsson85@gmail.com
0737348107

Feminism
Amne Ali
Skrivande och politisk kommunikation, politik på arabiska / i
arabvärlden, feminism, postkolonial teori, kommunpolitik,
migrationspolitik
Tidigare ordförande för SSU Stockholm, tidigare aktiv i SSU.
Engagerad i migrationsfrågan och deltog aktivt i förra årets stora
mottagande av flyktingar. Främst som tolk. Tidigare pass har handlat
om feminism och antirasism men är kunnig inom flera andra områden.
Hennes kompetens inom politisk kommunikation har tagit henne till
Gullbergs PR.

Aylin Fazelian
Feminism, feministiska teorier.

Kerstin Alnebratt
Genusvetenskap
Nationella sekretariatet för genusforskning, GU, tidigare
arbetarrörelsens tankesmedja, m.m. Varit verksam inom
arbetarrörelsen länge, satt i SSU:s förbundsstyrelse på 1980-talet,
tidigare kommunalråd i Göteborg

Malin Malm
Feminism, HBTQ-politik (Också queeranalys), grundläggande marxism
eller allmänt ideologi, osynliga funktionsvariationer (främst
neuropsykiatriska diagnoser och främst ADHD och ADD, kanske
intressantast från ett organisationsutvecklingsperspektiv, men även
från ett politiskt eller samhällsperspektiv), politiska dator- och brädspel
Ordförande USHF, s-studenters förbundsstyrelse. Hållit pass om queera
rollspel på queerfeministfestival och flera SSU/S-studenterpass om
feminism.
malin.malm@s-studenter.se
0725484120

Mikael M Karlsson
Genusvetenskap, m.m.
Doktorerar i genusvetenskap vid Lunds universitet. Har varit aktiv i sstudenter, suttit i förbundsstyrelsen, m.m.
Mikael.karlsson@genus.lu.se
0761285161

Miljö
Björn Wiechel
Kulturpolitik, arbetsmarknadspolitik, miljöpolitik
Riksdagsledamot i kulturutskottet. Bakgrund i SSU, S-studenter och
Handelsanställdas förbund. Allmänpolitisk kompetens

Åsa Odin Ekman
Ordförande för ny S-förening med fokus på miljö och jämlikhet.
Sakkunnig i migrationspolitiska frågor.

Förbundssekreterare TCO.
asa.odinekman@tco.se

Historia
Ann Ighe
Ekonomisk historia
Doktor i ekonomisk historia vid GU, redaktör för Ord & Bild. Har haft
ett långt ideellt engagemang i stora delar av vänstern.

Facket
Emil Lindgren
Landsbygds/glesbygdspolitik, skolpolitik, fackliga frågor och
arbetarrörelsens historia, samt arbetsmarknadsfrågor.
Aktiv i S-Studenter Karlstad. Tidigare aktiv i Röda korsets ungdom.
Emil.lindgren@s-studenter.se
0738989962

Malin Skoglund
Organisering, fackliga frågor, feminism.
Organisatör Kommunal Skåne. Malin är en anlitad föreläsare och
inspiratör. Hon föreläser om organisering och fackliga frågor överallt i
arbetarrörelsen. En väldigt uppskattad föreläsare.
malin.n.skoglund@gmail.com

Siri Reinhag
Facklig feminism, avtalsrörelsen, organisering
Arbetar som facklig-politisk ombudsman på SSU. F.d. aktiv
kommunalare. Jurist.
siri.reinhag@ssu.se

Organisation
Alice Halldin
Ledarskap Fackligt arbete (generellt och egna erfarenheter)
Styrelsearbete Att bygga upp en organisation Organisationsutveckling
Härskartekniker (generellt och egna erfarenheter) Retorik
Ordförande för Sveriges Ingenjörers Teknologråd, som representerar 17
000 studerandemedlemmarna. Samt ledamot i förbundsstyrelsen för de
sjunde största fackförbundet i Sverige.
Alice.halldin@outlook.com
0735084522

Andreas Kjellander
Mediaproduktion (podcasts, film & foto), ekonomi (företagsekonomi och
finanser), marxism, skrivande, styrelsearbete
Ombudsman Skånes Socialdemokratiska partidistrikt med ansvar för
studier, ledamotstöd och rapportserien "Investeringar för jämlikhet".
Tidigare ordförande för SSU Skåne (2009 - 2012), ombudsman för SSU
Stockholm (2006), Kommunikationsombudsman för Unga Örnars
Riksförbund (2012 - 2013), Frilans kommunikatör och producent. Har
tidigare hållit pass om strategisk kommunikation, mediaproduktion för
föreningar, marxism, redovisning för föreningar, talcoach för SSUs
nationella debattörsutbildning, finansekonomi (betoning på klass och
panamapapers). Nås enklast via facebook, mobil och mail. I den
ordningen.
andreas.kjellander@gmail.com
0705949196

Anton Jordås
medlemsvärvning, organisation, ideellt engagemang, debattövningar.
Förbundsstyrelsen S-studenter. Aktiv inom S-studenter i lund, stor
erfarenhet från föreningslivet så som Friskis & Svettis, studentradion i

Sverige, etc. Studerar statsvetenskap tidigare studerat media och
kommunikationsvetenskap.
anton.jordas@gmail.com
0706560686

Axel Lindersson
Organisationsutveckling, demokratifrågor
Demokratisekreterare Unionen. F.d. förbundssekreterare S-studenter.
axel.lindersson@gmail.com
073-561 55 99

Isabella Hagnell
Ledarskap, stresshantering och rättspolitik. FS-ledamot. Tidigare
förbundsordförande för Sveriges Dövas Ungdomsförbund, tidigare vice
kårordförande för Stockholms universitets studentkår och juriststudent.
Har hållit i en funktionsutbildning.
Isabella.hagnell@gmail.com
0735043933 (sms)

Johanna Mårtenson
Organisering, folkbildning, studier, ideologi, feminism, utbildningspolitik
Förbundssekreterare S-studenter, styrelseledamot ABF:s
förbundsstyrelse. Johanna har hållit pass inom SSU, SAP och ABF och
är utbildad lärare i svenska och historia. Hon har stor erfarenhet av att
hålla kurser, utbildningar och delta i debatter med politiskt och
organisatoriskt tema.
Johanna.martensson@s-studenter.se

Klara Strandberg
Styrelseutbildningar, organisation, trafikfrågor
F.d. aktiv i S-studenter, ledamot i trafiknämnden Region Skåne,
utbildare ABF Skåne. Klara har ett långt engagemang inom Sstudenter bakom sig, har varit förtroendevald i flera olika lokala och

regionala parlament och har förtroendeuppdrag inom ABF Skåne där
hon håller utbildningar.
strandberg.klara@gmail.com

Sara Fransson
partiintern organisering, partiinternt påverkansarbete, högskole- och
forskningspolitik
Doktorand i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Har tidigare varit
FS-ledamot i S-studenter, ansvarat för framtagning av S-studenters
högskolepolitiska program, hållit pass om artikelskrivande, hur partiet
fungerar osv för både S-studenter och SSU tidigare.
sara.fransson@lnu.se
070-4270202

Övrigt
Allaedin Hedayati
Integration och arbetsmarknad
Arbetar på etableringsenheten på arbetsförmedlingen. Fritidspolitiker
(S), Göteborg.

Daniel Gullstrand
Arbetsmiljö, arbetstid
Arbetstidsexpert på Unionen. Tidigare förbundssekreterare i Sstudenter.
Daniel.gullstrand@gmail.com

Daniel Smirat
Ekonomi, arbetsmarknad, migration, utbildning, ideologi, utrikespolitik
S-studenters vice förbundsordförande. Har hållit pass för både SSU och
partiet inom ideologi, utbildningspolitik, ekonomisk politik, rörelsens
historia samt utrikespolitik och internationella frågor.
daniel.smirat@gmail.com

0761091758

Elin Fondén
Migration, Västsahara, Pakistan, Bolivia, Mexico, Indien, internationellt,
normkritik, anti-diskriminering, sexualpolitik
F.d. ordförande GSHF, sammankallande migrationspolitiska nätverket.
Elin har hållit pass om internationell solidaritet på SSU:s grundkurser
samt föreläst om Pakistan, Bolivia och Västsahara för diverse olika
grupper. Tidigare internationell ledare för SSU Skaraborg och idag
ansvarig för mångfald och anti-diskriminering i SSU Göteborg.
Studerar globala studier med inriktning på socialantropologi.
elin.fonden@hotmail.com
0760941772

Elisabeth Gehrke
Utbildningspolitik, internationell utbildningspolitik, breddad
rekrytering, feminism, utrikespolitik
Pol sak i EU-parlamentet hos Marita Ulvskog. Flertal studentuppdrag
inom kåren, tidigare ordförande för Europeiska student unionen som
representerar över 15 miljoner studenter i Europa.
elisabethgehrke@gmail.com
+32 479 65 45 16

Emil Johansson
Ekonomi, arbetsmarknadspolitik
Har arbetat som utredare för LO, numera på arbetsförmedlingen. Emil
har varit aktiv i S-studenter och har arbetet inom LO på flera olika
nivåer. Arbetar nu som statlig tjänsteman på arbetsförmedlingen
H.emil.Johansson@gmail.com

Irene Wennemo
Arbetsrätt och arbetsmiljö, internationella och arbetsmarknadspolitiska
frågor

fil. dr. och statssekreterare hos arbetsmarknadsministern. Tidigare LOutredare.

Johan Lönnroth
Nationalekonomi från vänster
Docent i nationalekonomi, GU. Tidigare riksdagsledamot och vice
ordförande för Vänsterpartiet.

Johanna Kvist
Burma
Tidigare verksam inom SSU:s Burmaprojekt. Har varit i Burma flera
vändor och hållit föredrag om den politiska situationen i Burma.

Ludvig Fahlvik
Socialdemokratisk kulturpolitik, politiskt skrivande
Redaktör Libertas.
ludvig.fahlvik@yahoo.se

Maja Fjaestad
Teknikhistoria och framtidsfrågor
Doktor i teknikhistoria, f.n. statssekreterare på statsrådsberedningen

Maria-Elsa Salvo
Opinionsbildning, anti-Rasism, Latinamerikansk politik,
Kommunpolitik, TTIP
Ordförande SSU-Stockholm, ersättare i Stockholms
Kommunfullmäktige, Kommunikationsstrateg på Arena opinion,
Ledamot i Hässelby-Vällingby SDN. Anti-rasism, feminism, moderator
för seminarium om byggnadsindustrin, Latinamerikansk politik.
melsa.salvo@gmail.com

Marie Demker
Högerextremism i Europa
Professor i statsvetenskap, GU

Mattias Wahlström
Deltagande i första maj-demonstrationer
Docent i sociologi, GU

Milischia Rezai
Arbetsmarknadsfrågor
Politiskt sakkunnig åt Ylva Johansson. Bakgrund inom S-studenter.

Nadab Abraha
Internationell politik, Utvecklingspolitik & FN
F.d. Styrelse ledamot hos Stockholms universitets studentkår samt
nuvarande ledamot hos S-Studenters förbundsstyrelse
nadab.abraha@yahoo.se
072-0055797

Roshan Yigit
Asylrätt
S-studenters FS. Tidigare sammankallande i S-studenters
migrationspolitiska nätverk, juriststuderande.
roshanyigit@gmail.com

