
Valberedningens förslag

Styrelsen

Filip Ekström (omval)

Ålder, sysselsättning och hobby?
32 år, arbetar som behandlare på Statens institutionsstyrelse (SiS), går på Olympia nu och då för att 
titta på HIF.

Varför sa du ja till att vara valbar?
ELU är inne i en spännande tid med flera strategiska och viktiga frågor som ligger på agendan. Jag 
ställer upp till omval för att jag vill fortsätta detta arbete och för att jag gärna jobbar för Jesus i en 
organisation som sätter Honom främst.

Vilken ELU-förening är du engagerad i?
Det finns ingen ELU-förening i Helsingborg där jag bor. Vi får se vad framtiden har att erbjuda i 
Helsingborg... Däremot är jag medlem i Örkelljungas ELM.

Vilka gåvor vill du använda i styrelsen?
Jag är ganska mångsidig, kan lite om mycket. Som person är jag ganska diplomatisk och trygg i det 
mesta. Tycker om relationer och uppskattar samtal.

Vilken uppgift har du haft i styrelsen?
Den gångna 3-årsperioden jag suttit i styrelsen som ordinarie har jag haft tre olika uppgifter. Första 
året som en del av fördjupningsgruppen, andra året som  vice ordförande och det tredje och senaste 
året som ordförande.

Julia Bjuremo (omval)

Ålder, sysselsättning och hobby?
23 år. Läser till mellanstadielärare.
Gillar att träna och hänga med kompisar på fritiden.

Varför sa du ja till att vara valbar?
Jag vill engagera mig för ELU eftersom ELU har gett mig mycket, och betyder väldigt mycket för 
många människor. Att sitta med i styrelsen är ett roligt och konkret sätt att engagera sig genom. 

Vilken ELU-förening är du engagerad i?
Filippi, Lund.

Vilka gåvor vill du använda i styrelsen?
Kreativitet, engagemang, initiativförmåga.

Vilken uppgift har du haft i styrelsen?
Eventgruppen.

Daniel Gustafsson (omval)

Ålder, sysselsättning och hobby?



22 år, nyexad ekonom, arbetar med företagstransaktioner på Erik Penser Bank, Gillar idrott och att 
umgås med vänner och familj

Varför sa du ja till att vara valbar?
ELU är en organisation som verkligen behövs och som har fått betyda mycket för mig under min 
uppväxt. Året i styrelsen har varit väldigt roligt, jag har mycket kvar att ge och vill gärna fortsätta även 
till hösten.

Vilken ELU-förening är du engagerad i?
Roseniuskyrkan, Stockholm

Vilka gåvor vill du använda i styrelsen?
Jag gläds åt arbete med ekonomi, marknadsföring och organisation. Tre ingredienser som är viktiga 
för att driva en verksamhet. 

Vilken uppgift har du haft i styrelsen?
Arbetat med Isak Engström i Informationsgruppen

Mattias Arvidsson (omval)

Ålder, sysselsättning och hobby?
22 år. Läser till Läkare. Gillar historia, läsa och diskutera.

Varför sa du ja till att vara valbar?
Jag tycker ELU gör och har gjort ett viktigt arbete för ungdomar och har betytt mycket för mig och min 
tro.  Det är ett arbete som jag vill engagera mig i.

Vilken ELU-förening är du engagerad i?
Betlehemskyrkan, Malmö

Vilka gåvor vill du använda i styrelsen?

Vilken uppgift har du haft i styrelsen?
Fördjupningsgruppen.

Ester Birgersson (nyval)

Ålder, sysselsättning och hobby?
19 år, nyligen slutat strandhems bibelskola och ska till hösten till Kenya som volontär.
Musik, pyssel, vänner, barn

Varför sa du ja till att vara valbar?
Jag vill gärna engagera mig och hjälpa till med det jag kan. Tycker ELU är en bra organisation som 
jag gärna stöttar med mina gåvor.

Vilken ELU-förening är du engagerad i?
Ingen direkt, för ett år sedan när jag bodde i Gagnef fanns det ingen i närheten. Under året har jag 
engagerat mig i bibelskolan sen blir det Kenya till hösten. När jag kommer tillbaka blir det antagligen 
Kristianstad.

Vilka gåvor vill du använda i styrelsen?



Glädje, engagemang, kreativitet

Vilken uppgift har du haft i styrelsen?

Alfred Nilsson (nyval)

Ålder, sysselsättning och hobby?
24 år. Studerar juridik. Fotboll, musik, motorcykel, vänner. 

Varför sa du ja till att vara valbar?
Jag har tidigare varit engagerad i ELU på olika sätt och tycker att det är en väldigt viktig organisation 
som jag vill engagera mig i vidare. Har för tillfället inget särskilt uppdrag inom ELU och det är därför 
jag ställer upp.

Vilken ELU-förening är du engagerad i?
Filippi, Lund.

Vilka gåvor vill du använda i styrelsen?
Jag anser att jag har organisatoriska gåvor och tror att jag kan bidra med olika perspektiv i 
styrelsearbetet.

Vilken uppgift har du haft i styrelsen?

–

August Einarsson (nyval)

Ålder, sysselsättning och hobby?
22 år, studerar juridik. Sport, teknik, spel. 

Varför sa du ja till att vara valbar?
Har vuxit upp inom ELU och kände att det var dags att ställa mig till förfogande på ett konkret sätt. 
Tidigare suttit med som ungdomsrepresentant i styrelsen och tror att jag kan trivas i rollen.

Vilken ELU-förening är du engagerad i?
Filippi – Lund (tidigare ELM Engelholm).

Vilka gåvor vill du använda i styrelsen?
Fokus, målmedvetenhet, tänkande och organisation.

Vilken uppgift har du haft i styrelsen?
–

Julia Svensson (nyval)

Ålder, sysselsättning och hobby?
21 år, har nyligen avslutat ett år som ungdomsledare i Knislinge och planerar att studera till hösten. 
Jag har flera olika hobbys, bl.a. att måla och att sporta med vänner.

Varför sa du ja till att vara valbar?
Jag vill se Guds rike växa och jag tror att ELU har en viktig roll i det.



Vilken ELU-förening är du engagerad i?
Jag har varit aktiv i ELM-föreningen ELF Kristianstad.

Vilka gåvor vill du använda i styrelsen?
Jag har gåvor i att organisera. Dessutom skulle jag nog  tycka det var roligt med styrelsearbete.

Vilken uppgift har du haft i styrelsen?
–
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Linus Sjödahl, ordf.
Stig Hasselgård, sekr.
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