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Stockholm 2022-04-13 

 

 

Nomineringar till val Sensus Stockholm Gotlands 

regionstämma 2022 

Valberedningen föreslår stämman besluta   
 

att fastställa antalet ledamöter till sex ledamöter förutom ordförande, vice ordförande 

och personalrepresentant. Totalt kommer styrelsen att bestå av nio personer, 

att välja Jerry Adbo till ordförande, 

att välja Magnus Blombergsson till vice ordförande, 

att välja Vladan Boskovic, Abir Ibrahim, Annika Thomsson, Alize Hugozon, Eunice 

Fenteng 

och Maria Engelhardt till ledamöter, 

att välja Christer Wik till revisor och 

att välja Katrin Wicén till revisors ersättare. 

 

Upphandlade val för stämman att bekräfta. 

att: bekräfta valet av Grant Thornton som Sensus region Stockholm-Gotlands 

revisionsbyrå med Johan Andersson som ansvarig revisor 

 

Presentation av föreslagna styrelseledamöter. 

Jerry Adbo 

Antal år i styrelsen: 6, omval 

Vill förändra samhället och människor, främst genom folkbildningen. Han är utbildad 

folkhögskollärare, musiker och dirigent, arbetar med arbetsrätt och 

verksamhetsutveckling på fackförbundet Unionen, driver företaget Stradella musik. För 

närvarande studerar Jerry på musikhögskolan. Jerry är mycket föreningsvan och 

engagerad. Bakgrund ibland annat Svenska kyrkan och Judiska församlingen. 

” Folkbildningen ligger mig varmt om hjärtat. Bildningen, som sker i möten mellan 

människor och bildning som sker för, av och genom folket.” 

 

Magnus Blombergsson 

Antal år i styrelsen: 4, omval 

Arbetar som lösningsarkitekt och teknisk utbildare, med ansvar för 

kompetensutveckling av kunder och partners. Utvecklar ett academy-inititativ, med en 
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svit av utbildningar och certifieringar för tekniker och användare av vår produkt. Scout 

sedan barnsben och scoutledare sedan 17 års ålder. Utbildare i scouterna lika länge. 

Genom scoutingen har han samarbetat med Sensus både i scoutverksamheten och 

ledarutbildningen. Suttit i Stockholms Scoutdistriktsstyrelse, vice distriktsordförande.  

”Jag älskar att se människor växa och jag tror mig har blivit bra på att stödja och coacha 

människor i det.”  

 

Vladan Boskovic 

Antal år i styrelsen: 4, omval 

Arbetar som stationsvärd. Styrelseledamot i Judiska församlingen i Stockholm och 

ansvarig för Stora synagogan. Engagerad i interreligiös dialog. Mångårig erfarenhet av 

samarbete med 

Sensus genom en medlemsorganisation. Föreningsvana från politiskt parti. Gruppledare 

i en 

stadsdelsnämnd i Stockholms stad i många år. Speciellt engagerat sig frågor rörande 

personer 

med särskilda behov, sociala frågor och htbq-frågor. Varit ordförande i flera ideella 

organisationer – några med judisk anknytning. 

 ”Som person är jag tolerant, engagerad och drivande.” 

 

Abir Ibrahim 
Antal år i styrelsen: 2, omval 

Är beteendevetare med magisterexamen i pedagogik. Arbetar som arbetsförmedlare och 

har lång erfarenhet från arbete med de mest marginaliserade grupperna inom 

Arbetsförmedlingen såsom personer med nedsatt arbetsförmåga, före detta missbrukare 

och före detta kriminella.  

Sitter i styrelsen för nätverket för fred på Afrikas horn, har även under flera år suttit i 

styrelsen förfackförbundet ST på lokal- och regionalnivå. 

”Mina största intresseområden är, politik, kultur, religion, integration, arbetsmarknad 

och 

Hälsofrågor.” 

 

Annika Thomsson 

Antal år i styrelsen: 2, omval 

Har under många år arbetat för KFUM Stockholm Gotland regionen, med uppdrag att 

stötta de ca 30 lokala föreningar som de har i regionen med kompetensutveckling, 

ledarskaps-utbildningar, nätverksträffar samt ekonomiskt bidrag för 

föreningsutveckling.  

Ansvarig för att söka bidrag från Region Stockholm, bokföringen, redovisningar samt 

utveckla samarbetet med nationella och internationella kollegor. Är i grunden 

gymnasielärare med samhällskunskap och svenska som huvudämnen. Börjar inom kort 

en ny tjänst på ett företag som arbetar med kommunikation och konflikthantering.  

”Jag brinner för att skapa mötesplatser där människor med olika erfarenheter och 

kompetenser 



 

    
    

   3 (4) 

 

får möjlighet till att utvecklas och växa.” 

 

Alize Hugozon 

Nyval 

Är beteendevetare och talar fem språk. Har arbetat inom Socialtjänst och inom 

utbildningssektorn. Har arbetat med folkbildning som cirkelledare sedan -70 talet. Har 

också arbetat på tre folkhögskolor samt i Sida-projekt i Indien, Bangladesh och 

Tanzania. Känner Sensus verksamhet väl från Linköping. Är internationell ledare i 

HBT-Socialdemokrater Stockholm, och har kämpat för MR frågor hela sitt liv då hon 

kom som politisk flykting till Sverige när hon var barn.  

”Jag älskar konst, musik och teater, och är lagom sportig.” 

 

Eunice Fenteng 

Nyval  

(Presentation kommer: Ghanaian Ladies Association in Stockholm, ordförande. 

Engagerad i flertalet föreningar med koppling till Ghana. Profession: 

diabetessjuksköterska) 

 

Maria Engelhardt 

Nyval 

Maria är 49 år och arbetar som församlingspedagog i Stenkumla församling strax söder 

om Visby. 

Att få arbeta med barn och ungdomar tycker hon är mycket roligt och ingen dag är den 

andra lik. Maria håller i allt från Musiklekis med de allra minsta barnen och deras 

föräldrar, barnkörer, till konfirmander och ungdomsgrupp. För många år sedan när 

förbundet hette SKS var hon styrelseledamot i Visby. 

" Jag älskar att få lära mig nya saker och går själv gärna kortare och längre kurser när 

tillfälle ges." 

 
Christer Wik 
Revisor 2 år, omval  

Christer har arbetat på Sensus med verksamhetsutveckling och har varit regionstyrelsen 

sekreterare. Christer har god kännedom om Sensus, folkbildning och civilsamhället. 

Numera arbetar han som HR-ansvarig på IOGTNTOs förbundskansli. 

Katrin Wicén, 
Ersättare revisor, nyval 

Har arbetat som leg. psykolog, mestadels inom Försvarsmakten, skolan och företags- 

hälsovård. Har även drivit Fredrika psykologbyrå och varit pensionatsvärdinna i 

Pensionat Polstjärnan. Ägde båda företagen. Idag är hon bosatt i Axelsbergs 

seniorboende. Flyttade dit 2017 efter att ha avyttrat verksamheterna i Fredrika, Fredrika 
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ligger 11 mil väster om Umeå, södra Lappland. Ordinarie ledamot i kyrkofullmäktige 

och ersättare i kyrkorådet Hägerstens församling. 

 

[Skriv text...] 

 


