
 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSÅRET 2023 

 till årsmötet Umeå Folkmusikförening (  894001-3322),  28 januari 2023 

 Styrelse 

 Omval 

 Ordförande  Henrike Wesp  Två år (2023 och 2024) 

 Ledamot  Jolanda Snellenberg  Två år (2023 och 2024) - ev. viceord. 

 Ledamot  Gunnar Löthman  Två år (2023 och 2024) 

 Nyval 

 Ledamot  Lisa Backman  Två år (2023 och 2024) 

 Ersättare  Valdemar Segerström  Ett år (2023) 

 Redan valda och sitter kvar under 2023 

 Kassör  Tobias Jensen 

 Ledamot  Elena Martinez 

 Ledamot  Olle Tranberg (sekreterare) 

 Revisorer 

 Ordinarie  Ulf Persson 

 Ordinarie  Markus Segerström 

 Ersättare  Linnea Helmersson 

 Ersättare  Markus Falck 



 Presentation av nominerade styrelseledamöter 

 Lisa Backman 

 Jag heter Lisa Backman, är 23 år och kommer ifrån Luleå. Nu bor jag i Umeå 
 och studerar på socionomprogrammet. Jag är uppvuxen med folkmusik och 
 har dansat hela livet, och även haft en väldigt trevande fiolkarriär. Jag har 
 dansat i barn- och vuxenlag, lett nybörjar-kurser samt studerat dans Eric 
 Sahlström institutet. Nu är jag aktiv i Unga folkdansare i Umeå. Till 
 föreningen hoppas jag främst kunna bidra med ett dans-perspektiv. Dansen 
 hamnar ofta på sidan samtidigt som den har väldigt stor potential i Umeå, så 
 det skulle jag vilja utveckla. 

 Valdemar Segerström 

 Hej! 

 Valdemar Segerström heter jag! Jag har under mina 28 år på denna jord rest 
 vida omkring efter gymnasiet, runt om i Europa och gått på ett antal 
 folkhögskolor och universitetsutbildningar. Jag har inte ett enskilt mål med 
 mitt liv utan älskar att jobba med det som känns kul, vare sig det är att vara 
 volontär på festivaler, funktionärsledare till evenemang, cykla från Uppsala 
 till Göteborg på 11 dagar, gå på konstskola, eller massor med annat! 

 I ungdomen har jag lyssnat mycket på folkmusik, och fiolernas vemodiga 
 klagan fyller mig alltid med ett inre lugn och en beständig livsglädje. Att få 
 kunna bidra tillbaka till musiken och folken som håller i den är något som 
 berör mig djupt! 

 Jag söker alltid möjligheter att utveckla mig själv inom det jag är intresserad 
 av, men det jag uppskattar särskilt mycket är att få jobba i produktiva 
 sammanhang som involverar många olika parter. Tillfällen av intensiva 
 samarbeten som sätter höga krav på kommunikation, planering och 
 produktion. Jag gillar, och strävar efter, att kunna bidra och skapa något i en 
 gemenskap, och jag vet att alla olika individer i alla led är viktiga för att 
 skapa en slutgiltig produkt med hög kvalité – oavsett om det rör sig om att 
 gnida stråkar eller att bära stolar. 

 Jag har suttit i olika styrelser och studentkårer, och ser fram emot att lära 
 mig mycket och kunna ta mig an olika arbetsuppgifter som både låter mig 
 jobba hårt men även ha trevlig umgänge. 


