
 

Djurens Rätt Göteborg 
Årsmöte 2021 

Valberedningens nomineringar 
 
 

Förslag på ordförande: 
Jeanette Larsson, omval 1 år (Jeanette nomineras också till omval som ledamot på 1 år, se 
nedan) 
 

Förslag på styrelse:  
 
Ledamöter 
Jeanette Larsson – ledamot, fyllnadsval 1 år 
Eskil Nord – ledamot, nyval 2 år 
Clara Karpfors – ledamot, nyval 2år 
 
Suppleanter 
Lucas Olsson – suppleant, fyllnadsval 1år (andra suppleant i ordningen) 
 

Kvarstår styrelsen:  
Dessa personer är valda till 2022 och fortsätter sin mandatperiod. 
 
Vanessa Larsson – ledamot, vald till 2022 
Jenny Sahlberg – suppleant, vald till 2022 
 

Förtroendevalda som lämnar styrelsen:  
Tobias Sergel Rosqvist – ledamot, vald till 2021 
Malin Björkman – ledamot, vald till 2022 
Gabriella Jansson - suppleant, vald till 2022 
 

Förslag på revisorer:  
Johan Nilsson – nyval 1 år 
Susan Bergman – suppleant, nyval 1 år 
 

Förslag till presidium för årsmöte:  
 
Mötesordförande: Tina Hogevik (Förbundsstyrelsen, Djurens Rätt) 
Mötessekreterare: Linn Bleckert (Medlemssamordnare, Djurens Rätt) 



Förslag på ombud till riksstämma 2021 
Antal ombud som kan nomineras baseras på medlemsantal. Djurens Rätt Göteborg får skicka 
upp till nio ombud, med tillhörande ersättare. Ersättare föreslås väljas in i ordning, de träder in 
som ersättare för ordinarie ombud enligt ordningen de väljs. 
 
Ombud 
 

 Clara Karpfors 

 Erik Edlund 

 Eskil Nord 

 Miranda Andersson 

 Vanessa Larsson 

 Lucas Olsson 

 Sofia Säljö 
 
Ersättare 
Inga ersättare nomineras av valberedningen. 
 

Presentation av kandidater i bokstavsordning  
 
Clara Karpfors 
Ledamot, nyval 2 år, ombud 
Clara är 32 år och arbetar som HR-chef på ett företag verksamt inom passer- och 
säkerhetslösningar. Hon är född i Stockholm men bor sedan 2010 i Göteborg. I samband med 
att Clara blev vegan 2015 startade hon en blogg med inriktning mot veganskt mode. Hon är 
medlem i Djurens Rätt sedan många år och har varit med i aktivismgruppen sedan förra året. 
Hon har även medverkat på Vegovision vid två tillfällen. Clara brinner lite extra för frågor som 
djurvänlig konsumtion och att förstå psykologin bakom våra beteenden och livsstil. 
 
Eskil Nord 
Ledamot, nyval 2 år, ombud 
Född 1997. Har varit aktiv i Djurens Rätt sedan 2018, främst inom aktivistgruppen i Göteborg 
men även på Vegovision 2019. Har jobbat i flera år med marknadsföring, några år som 
egenföretagare men just nu ansvarar för marknadsföringen på ett tech-bolag här i Göteborg. 
Har sedan han blev vegan varit engagerad i djurrätt och vill få fler att se fördelarna med en 
djurvänlig livsstil. 
 
Jeanette Larsson 
Ledamot, fyllnadsval 1 år 
Född 1967. Socionom inom socialtjänsten med ansvar för kvalitetsfrågor och har även läst 
bland annat statsvetenskap och konfilthantering. Fritidsintressen inkluderar läsa, resor, yoga, 
dans, musik och sång. Har varit volontär i flera år på Vegovision, sommarturnén med mera. 
Sitter idag i styrelsen här i Göteborg som ordförande, tidigare även som suppleant och ledamot. 
 
Johan Nilsson 
Revisor, nyval 1 år 
Johan har de senaste åren suttit i Förbundsstyrelsen i Djurens Rätt och har varit revisor för 
Stockholms lokalorganisation vid ett flertal gånger. Bor i Eskiltuna. 
 



Lucas Olsson 
Suppleant, nyval 2 år, ombud 
Född 1991. Har jobbat som webbutvecklare i ca 6 år. Tidigare har Lucas hjälpt Djurens Rätt 
med matlagning för grundutbildningen, vegansk matutdelning och varit med på sommarturnén. 
Lucas vill på ett positivt sätt uppmuntra andra till att välja djurvänliga alternativ och den 
viktigaste djurrättsfrågan för Lucas är djur inom livsmedelsindustrin. 
 
Miranda Andersson 
Ombud 
Född 1989. Har bl.a. startat upp lokalorganisation i Halmstad och varit ordförande i Djurens Rätt 
Halmstad-Falkenberg. Har också suttit i styrelsen här i Göteborg. Tycker vegofrågan är viktig 
och att göra det enklare för människor att bli veganer. 
 
Sofia Säljö 
Ombud 
Född 1981. Sofia Säljö har varit engagerad i Djurens Rätt på olika sätt i många år. Först några 
år som ideellt aktiv och sedan 10 år som anställd då hon bland annat har jobbat med insamling 
och som projektledare för Vegovision. 
 
Susan Bergman 
Revisorsuppleant, nyval 1 år 
Bor i Floda. Medlem i Djurens Rätt. 
 
Vanessa Larsson 
Ombud 
Född 1996. Arbetar som sjuksköterska på en kirurgisk vårdavdelning på Sahlgrenska. Vanessa 
blev aktiv inom Djurens Rätt efter att ha varit aktiv på allt från Bokmässan och mässan 
Vegovision. Sitter idag i styrelsen här i Göteborg som Vice Ordförande. Tycker att 
matutdelningar är en form av aktivism som är rolig och givande. 


