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PIA OLSEN DYHR
OPSTILLING TIL FORMAND

Pia Olsen Dyhr, formand for SF 
 (2014-) og folketingsmedlem 
siden 2007. Tidligere ansat i Dan-
marks Naturfredningsforening og 
udviklings organisationen Care. 

Jeg genopstiller som formand for 
SF med et håb og en ambition om 
at SF skal spille en central rolle i at 
sikre et mere retfærdigt og grønt 
samfund, både for nuværende og 
kommende generationer. Vi skal ikke 
blot tale om forandringer – vi skal 
sikre dem.

Efter nogle hårde år har vi i fælles-
skab genskabt SF til det største 
og stærkeste venstrefløjsparti i 
Danmark. De mandater skal bruges 
til at mindske uligheden og sikre 
mange flere mennesker retten til 
det liv de ønsker. De mandater skal 
bruges til at sikre børnene en bedre 
dagligdag med mere ro-på, både i 

dag institutionerne, i skolerne men 
også i hjemmet, hvor de udsatte 
børn skal have mere tryghed. De 
mandater skal også bruges til at 
sikre en ambitiøs grøn omstilling, 
både for klima, natur og miljø. Bio-
diversitetskrisen er lige så alvorlig 
som klimakrisen, og kræver derfor 
store forandringer. De mandater skal 
også bruges til at sikre alle mere 
frihed til at styre eget liv i respekt 
for fællesskabet. 

Der er masser at tage fat på. For 
mig bliver politik aldrig bare drift 
eller stilstand. Det kræver ambition-
er og løbende forandringer – ellers 
får vi ikke løst de store udfordringer, 
vi står overfor, både i Danmark, i 
EU og globalt. Så jeg er klar til 2 år 
mere.



STORKREDSVALGTE 
LANDSLEDELSESMEDLEMMER 
Suppleanter nævnt i parentes

København:   Annika Smith
Københavns Omegn:  Marie-Louise Jørgensen (Niels Haxthausen)
Nordsjælland:  Ann Munk (Jeppe Brogaard)
Bornholm:   Lars Jørgensen
Sjælland:   Flemming Stenild
Fyn:    Mikkel Dragmose-Hansen
Sydjylland:   Lars Olesen (Gunnar Poulsen)
Østjylland:   Kirstine Bille (Anna Brændemose)
Vestjylland:   Kirsten Kronborg
Nordjylland:   Melina Andersen



NAVN PARTIFORENING BESKÆFTIGELSE
Allan Norré Pedersen Aalborg AC Fuldmægtig
Andreas Albertsen Aarhus Adjunkt i statskundskaber. 

Forsker i politisk ulighed og 
ulighed i sundhed.

Anna Brændemose Aarhus Studerende
Anna Overlund Sørensen Amager Kbh Bibliotekar
Ask Juncker Harsløf Amager Studerende
Benjamin Bilde Bak Boelsmand Vesterbro Gymnasielærer
Carl Valentin Bispebjerg MF
Christian Ege Indre By seniorkonsulent
Inge Ibsen Fomcenco Aalborg Afdelingsleder
Jacob Klivager Vestergaard Aalborg Politisk Konsulent i Dansk 

Fjernvarme
Jacob Mark Køge Folketingsmedlem
Jens Kristian Laursen Randers Fagforenings formand
Karsten Hønge Odense Medlem af Folketinget
Kim Christian Jensen Amager Faglig konsulent
Kirsten Normann Andersen Skanderborg Medlem af Folketinget
Laila Lauridsen Aarhus Gymnasielærer
Lise Müller Gentofte Sygeplejerske
Mads Georgi Viborg Førtidspensionist
Michael Graakjær Stevns Procesoperatør
Mogens Stig Møller Odsherred pensioneret lærer
Nanna Bonde Tønder Sociologistuderende
Peter Stougaard Kroman Aarhus Organiser hos HK Sydjylland
Poul Erik Kristiansen Assens Bestyrelsesformand
Rasmus Peter Henriksen Hvidovre Elektriker
René Bjerre Andersen Hjørring Overlærer
Serdal Benli Gladsaxe Næstformand
Sigurd Agersnap Lyngby-Taarbæk Studerende; Kommunal-

bestyrelsesmedlem
Tonni Hansen Langeland Borgmester
Troels Stru Schmidt Nørrebro Gymnasielærer

KANDIDATERNE TIL LANDSLEDELSEN



ALLAN NORRÉ  
PEDERSEN

Om
37-årig aalborgenser drevet af 
kampen for mere lighed, så alle 
mennesker kan udfolde deres liv 
bedst muligt. Tror på beslutninger 
træffes bedst tættest på borg-
erne. Derfor en stor tilhænger af 
en decentral struktur, hvor lokale 
forhold prioriteres, og der gives rum 
til lokale forskelle.

Kompetencer
De sidste 4 år har jeg siddet i LL, 
hvor jeg har bidraget med overblik 
og sans for detaljen. Jeg har i flere 
år arbejdet med organisering af 
kampagner o.l. og har derfor en stor 
erfaring i kampagneorganisering. 
Har været medlem af SF i 10 år og 
har derfor oplevet lidt af hvert. Fra 
fremgang til nedgang og tilbage 
igen.

Vil bidrage med
De sidste 4 år har vi udviklet 
medlemsdemokratiet i SF. Nu skal 
det stå sin prøve, da vi er gået fra 
at være oppositionens mindste parti 
til at være det vigtigste støtteparti 
for regeringen. Det arbejde vil jeg 
gerne bidrage til.

Tillidsposter
Formand for SF Aalborg 2019 - ? 
Bestyrelsesmedlem SF Aalborg 2012 
-? Kampagneleder for Lisbeth Bech 
Poulsen 2011 - 2016 Formand SF 
Nordjylland 2013 – 2014 Kandidat 
til byrådet i Aalborg 2013 og 2017 
Medlem af Landsledelsen 2016 -?

SF Aalborg
AC Fuldmægtig
allan.norre@gmail.com 
23272181
Facebook.com/allan.norre.pedersen

mailto:allan.norre%40gmail.com?subject=
http://Facebook.com/allan.norre.pedersen


ANDREAS  
ALBERTSEN

Om
Jeg brænder for politik - for ideen 
om at vi i fællesskab kan skabe et 
friere og mere lige samfund, hvor 
magten bredes ud og demokratiet er 
for de mange.  Vi skal vise, at folke-
socialisme gavner hele Danmark ved 
at bekæmpe geografisk ulighed og 
skabe grønne arbejdspladser i hele 
Danmark.

Kompetencer
Analytisk sans, teoretisk ballast 
og praktisk erfaring fra en  central 
placering i SF i både gode og 
dårlige tider. Jeg bidrager både 
med politiske analyser og med de 
indsigter, man får som folketing-
skandidat i en del af landet, hvor 
afstanden til de politiske beslut-
ninger kan virke lang og hvor det at 
stemme blåt er en selvfølge for alt 
for mange.

Vil bidrage med
Bidrager med strategiske  analyser. 
Rodfæstet i en socialistisk og 
marxistisk tilgang, og præget af 
erfaringer fra 10 år i ledelsen.  Som 
folketingskandidat i Ringkøbing- 
Skjern bærer jeg også vestjyske 
udfordringer ind i landsledelsens 
diskussioner.

Tillidsposter
Landsledelsesmedlem siden 
2010. Folketingskandidat for SF 
Ringkøbing-Skjern siden 2015. 
Tidligere næstformand i SF Aar-
hus, byrådskandidat for SF Aarhus. 
Tidligere landsledelsesmedlem i SF 
Ungdom.

SF Aarhus
Adjunkt i statskundskaber. Forsker i 
politisk ulighed og ulighed i sundhed.
andreas.albertsen@gmail.com
60917332 
Facebook.com/andreasalbertsen

mailto:andreas.albertsen%40gmail.com?subject=
http://Facebook.com/andreasalbertsen


ANNA  
BRÆNDEMOSE

Om
Jeg er studerende og bosat i 
Aarhus, og jeg stiller op fordi jeg 
vil være med til at lede og udvikle 
vores parti. I mit politiske arbejde 
har jeg et ideologisk udgangspunkt 
som omhandler lighed, ligestill-
ing, klima og miljø. Samtidig er jeg 
 aktivist og elsker at deltage i prak-
tisk kampagnearbejde.

Kompetencer
Jeg har kompetencer inden for 
medlemsuddannelse, kampagne-
planlægning, ledelse og politik-
udvikling, som jeg har beskæftiget 
mig med i SFU. Derudover har 
jeg som folketingskandidat fået 
mulighed for at repræsentere vores 
parti udadtil i valgkampen og fået 
erfaringer med, hvordan vi kommu-
nikerer med en masse forskellige 
mennesker og organisationer.

Vil bidrage med
Vi står atter i en situation, hvor vi 
agerer støtteparti for en S-regering. 
Jeg vil udover ovenstående bidrage 
til, at vi holder balancen mellem at 
få indflydelse for vores mandater og 
samtidig stå uden for, når S ønsker 
at føre borgerlig politik.

Tillidsposter
Folketingskandidat og 1. suppleant 
til Folketinget i Østjylland; Tidligere 
landssekretær for SFU 2015-2017; 
Tidligere næstformand for SF Aarhus 
Vest 2014-2015; Aktiv i SF siden 2011

SF Aarhus
Studerende
annabraendemose@hotmail.com
26238154 
Facebook.com/annabraendemose

mailto:annabraendemose%40hotmail.com?subject=
http://Facebook.com/annabraendemose


ANNA OVERLUND  
SØRENSEN

Om
Jeg er folkesocialisten der hjælp-
er borgerne på biblioteket. Jeg er 
øboen i storbyen og storkreds-
formanden der selv går på gaden.  
Jeg brænder for at vi alle skal føle, 
at vi har en plads i  samfundet 
uagtet hvor vi kommer fra. Det 
betyder for mig at vi skal bekæmpe 
ulighed der hvor vi møder den.

Kompetencer
Jeg har organisationserfaring fra 
mere end et årtis foreningsarbejde, 
de sidste 8 i SF. Jeg kan mobiliserer 
SFere og opbygge et fællesskab det 
er fedt at være en del af. I tillæg 
har jeg opdyrket mine evner som 
kommunalpolitiker og det spillerum 
der er mellem folkevalgt og organi-
sator er noget af det jeg vil trække 
på som landsledelsesmedlem.

Vil bidrage med
Vi skal have en organisation hvor 
der er fællesskab og samarbejde på 
tværs af geografi og udgangspunk-
ter. Et parti hvor vi bliver klogere og 
lærer af hinanden. 2020 er året hvor 
vi udvikler på vores organisation og 
2021 løfter vi valgkampen sammen.

Tillidsposter
Borgerrepræsentationen aug-
nov; 2019. Storkredsformand SF 
Kbh; 2019-. Bestyrelsesmedlem i 
 Solidaritet.dk; 2019-. Fagligt Land-
sUdvalg; 2017-19. Formand for SIND 
kbh; 2016. SF Region Hs bestyrelse; 
2014-16. SF Amagers bestyrelse; 
2012-18. Fanebærer SF Amager; 
2012-.

SF Amager KBH
Bibliotekar
frkoverskud@gmail.com
21670349
Facebook.com/FrkOverskud

mailto:frkoverskud%40gmail.com?subject=
http://facebook.com/FrkOverskud


ASK JUNCKER  
HARSLØF

Om
Jeg er 26 år, fra København og - lidt 
endnu - studerende ved Københavns 
Universitet. Jeg har været medlem 
af SF siden 2007 og har alt i alt 
været aktiv i små 6 år. Ved siden af 
mine forskellige hverv i SF og SFU 
spiller jeg volleyball et par gange om 
ugen og er aktiv i sociallivet på mit 
kollegie.

Kompetencer
Mine faglige kompetencer kommer 
primært fra mit arbejdet på teknik- 
og miljøområdet og det grønne 
område, hvor jeg både er engageret 
i mit arbejdsliv og i partiet. Deru-
dover arbejdede jeg på SF’s folket-
ingskampagne i sommer, og jeg 
kender efterhånden alle dele af SF’s 
organisation – fra lokalforening til 
partikontor og alt derimellem.

Vil bidrage med
Sammenhængen mellem det lokale 
og det nationale har altid været 
centralt for mit arbejde i SF. Lands-
ledelsen er netop stedet, hvor man 
kan binde bro mellem lokale oplev-
elser og partiets politik, jeg håber at 
få lov til at styrke dette bånd.

Tillidsposter
2018- Næstformand SF Amager, 
2016-2018 Bestyrelsesmedlem SF 
Amager, 2016- Medlem Teknik- og 
Miljønetværket SF København, 2017-
2019 Medlem SFs Grønne Transport-
udvalg,

SF Amager
Studerende
askharslof@gmail.com
23609653
Facebook.com/askharslof

mailto:askharslof%40gmail.com?subject=
http://Facebook.com/askharslof


BENJAMIN BILDE BAK 
BOELSMAND

Om
Nybagt far og enkemand. Er opvok-
set på Sydsjælland, har studeret i 
Aarhus og bor i kollektiv på Vester-
bro. Jeg brænder for at mindske 
uligheden og ved at klimakampen 
er den vigtigste dagsorden. Jeg er 
marxist, fordi de største kampe står 
mellem dem med magt, penge og 
produktionsmidler og dem uden.

Kompetencer
Jeg er god til at være uenig på en 
konstruktiv måde. Det er vigtigt for 
mig, at min uenighed bidrager til 
at kvalificere flertallets holdning, 
sådan at SF får den bedst mulige 
udgave af sin politik. Derudover er 
jeg god til de mere overordnede 
samfundsperspektiver. Det er vig-
tigt i landsledelsen at principper og 
det lange perspektiv huskes.

Vil bidrage med
Dannelsesfokus i uddannelses-
politikken, fredsfokus i udenrigs-
politikken, tro på demokrati og 
individets rettigheder i værdi-
politikken, retssikkerhedsfokus i 
indenrigspolitikken, forskningsfokus 
i klimapolitikken og finansiering af 
vores velfærd.

Tillidsposter
Medlem af SF-familien siden 2001. 
Tidligere både landsmødevalgt og 
storkredsvalgt medlem af lands-
ledelsen Tidligere partiforenings-
formand i Ringsted. Mange års 
ledelseserfaring fra folkelige be-
vægelser bl.a. elev og- studenter-
bevægelsen.

SF Vesterbro
Gymnasielærer
benjaminbilde@gmail.com
26980606
Facebook.com/benjaminbilde

mailto:benjaminbilde%40gmail.com?subject=
http://Facebook.com/benjaminbilde


CARL  
VALENTIN

Om
Nyvalgt folketingsmedlem og aktiv 
i SF og SFU gennem 13 år. Drømmer 
om en radikal omfordeling af penge 
og magt, og at Danmark går forrest 
i kampen mod klimakrisen. Født i 
Odense, bosat i København.

Kompetencer
Jeg er vild med at læse og for-
dybe mig og har en principbåren 
og ideologisk tilgang til politik. Jeg 
er struktureret og idérig og har 
en bred viden om mange politiske 
emner. Aktivist i hjertet og god til at 
inddrage og organisere folk i kampen 
for forandring.

Vil bidrage med
Erfaring fra mange års arbejde i 
partiet og indsigt fra Christiansborg. 
Jeg stiller også op for at lytte. Som 
ordfører for nogle områder, der er 
vigtige for vores parti, er det vigtigt 

for mig at have god føling med, hvad 
vores medlemmer mener.

Tillidsposter
MF. Ordfører for skat, miljø, integra-
tion, fødevarer og fiskeri. Tidligere: 
Landsformand for SF Ungdom. 
Medlem af SF’s landsledelse. 
Bestyrelses medlem i SF Odense. 
Bestyrelsesmedlem i udviklingsor-
ganisationen Oxfam IBIS.

SF Bispebjerg
MF
carl.valentin@ft.dk
61625777
Facebook.com/CarlValentinSF

mailto:carl.valentin%40ft.dk?subject=
http://Facebook.com/CarlValentinSF


CHRISTIAN  
EGE

Om
66 år, med i København/Indre 
By – tidl. i Roskilde partiforening. 
Er gift og har børn og børnebørn. 
Medlem siden 1991 og med i SFs 
klima-, miljø- og naturudvalg samt 
transportudvalget og Teknik&Miljø- 
netværket i København. Var i 21 år 
leder af Rådet for Grøn Omstilling 
(tidl. Det Økologiske Råd)

Kompetencer
Har siddet i LL de sidste 2 år. I 
mange år arbejdet bredt med klima 
og miljø – f.eks. energi, transport, 
landbrug og kemikaliepolitik. Grønne 
job - tæt samarbejde med fag-
bevægelsen, især 3F - og grønne 
investeringer, f.eks. i pensions-
kasser, offentlige grønne indkøb. Har 
lavet mange workshops i SF, grønne 
 kurser  for nye folketingskandidater 
m.v.

Vil bidrage med
Fortsat videreudvikling af SFs seje 
politik, især på det grønne område. 
Vi har udviklet os med stormskridt 
de seneste år. Det skal fortsætte. 
F.eks. vil jeg arbejde for, at SF 
går i front med grønne skatte-
omlægninger – som har ligget i 
dvale længe.

Tillidsposter
Medlem af Det Miljøøkonomiske 
Råd samt styregruppen for Broen 
til Fremtiden (paraply for fagfor-
bund og NGO’er), tidl. formand for 
92-gruppen (paraply for miljø- og 
udviklings-NGO’er).

SF Indre By
Seniorkonsulent
christian@rgo.dk
28580698
Facebook.com/christian.ege.9849

mailto:christian%40rgo.dk?subject=
http://Facebook.com/christian.ege.9849


INGE IBSEN  
FOMCENCO

Om
Jeg er 55 år, og bor i Aalborg  sammen 
med min datter.

Kompetencer
Jeg har qua min tid som byråds-
medlem, bestyrelsesmedlem og 
deltager i den kommunalpolitiske 
debat en bred politisk interesse og 
erfaring.

Vil bidrage med
Styrke SFs position som opstram-
mere ift. regeringens politik og 
styrke profilen som venstreflø-
jspartiet, der står til ansvar og 
tager konsekvenser for en solidarisk 
politik, sammen med interesse-
organisationerne og erhvervslivet 
for et grønt Danmark.

Tillidsposter
9 år i Aalborg Byråd, 3 år i LL, 
 bestyrelsesmedlem i SF Aalborg og 
SF nord.

SF Aalborg
Afdelingsleder
fomcenco@hotmail.com
25200920

mailto:fomcenco%40hotmail.com?subject=


JACOB KLIVAGER 
VESTERGAARD

Om
Jeg voksede op et stenkast fra 
landsmødet med min familie i en af 
Koldings ghettoer. Ikke mange havde 
spået, at jeg ville få min rygsæk 
fyldt ud med uddannelse, 2 år som 
SFU-formand og nu job i Dansk 
Fjernvarme. En rygsæk der kunne 
fyldes, fordi vi løfter hinanden i Dan-
mark. Nu vil jeg give tilbage.

Kompetencer
Det går godt i SF. Vi gik ind i en 
valgkamp med en stærk tro på, at 
vi kunne give vores børn en bedre 
fremtid. Nu skal klimaloven real-
iseres til grønne skove, vindmøller 
og CO2-reduktioner og nye projekter 
skal skydes i gang. Med min bag-
grund i SFU, mine strategiske evner 
og min forståelse for grøn varme, vil 
jeg sikre, at vi er klar til de skridt.

Vil bidrage med
Jeg vil bidrage med nytænkning og 
gøre os skarpere til at formulere 
politik, som tager udgangspunkt i 
vores konkrete hverdag og fremti-
dige visioner. Det kræver, at vi kom-
mer væk fra støvede møde lokaler 
og går på opdagelse i danskernes 
hverdag.

Tillidsposter
Folketingskandidat i SF Nordjylland 
(2013-nu),  Landsformand for SFU 
(2017-2019), Formand for SF Aalborg 
2016-2017 og Byrådskandidat for SF 
Aalborg (2013).

SF Aalborg
Politisk Konsulent i Dansk Fjernvarme
jacobklivager@gmail.com
61305117
Facebook.com/jacobklivager

mailto:jacobklivager%40gmail.com?subject=
http://Facebook.com/jacobklivager


JACOB  
MARK

Om
28 år. Glad for god mad – især 
pasta carbonara. Elsker tv-serier 
- især de gode. Bruger meget tid 
med kæreste, familie og venner- de 
er som medicin for sjælen. Kan lide 
god musik – især Rasmus Seebach. 
Bruger meget tid på politik og SF – 
derfor går jeg også op i, at vi skal 
have det godt sammen.

Kompetencer
Jeg prøver altid at forhandle konk-
rete politiske resultater, som gør 
en forskel for folk, men uden at jeg 
mister blikket for det ideologiske. SF 
er et indflydelsesparti, men vi skal 
altid huske vores analyse og blikket 
for, at der er brug for struktu-
relle forandringer i vores samfund. 
Derud over synes jeg selv, at jeg er 
god til at lytte til gode ideer.

Vil bidrage med
Jeg vil arbejde videre for, at der 
ikke bliver stor afstand mellem 
folketingsgruppe, landsledelse og 
medlemmer. Jeg har været med 
til at udvikle medlemsforum, lavet 
rundture i landet, lavet facebooklive 
osv. Jeg vil gerne lave endnu mere 
af det.

Tillidsposter
Kontaktperson og regionssekretær 
i SFU fra 2008-2011. Formand for 
SF Køge i 2010. Byrådsmedlem fra 
2010-2015. Folketingsmedlem. 
Gruppeformand for SF’s folketings-
gruppe. Landsledelsesmedlem fra 
2016-2020.

SF Køge
Folketingsmedlem
Jacob.mark@ft.dk
61624593 
Facebook.com/stemjacobmark

mailto:Jacob.mark%40ft.dk?subject=
http://Facebook.com/stemjacobmark


JENS KRISTIAN  
LAURSEN

Om
53 år, 5 børn, 1 barnebarn.  Tidligere 
medlem af Randers Byråd for 
Beboerlisten, en tværpolitisk liste. 
Socialist til fingerspidserne. Realist 
og empatisk.

Kompetencer
Arbejdsmarked forhold-arbejds-
miljø-social området herunder syge 
meldte/ledige, kollektiv transport 
samt øvrig politik.

Vil bidrage med
Jeg vil bidrage med de kompetencer 
jeg nu engang kan, samt lære af 
andres kompetencer. Det at være 
flere der ser på en sag med nye øjne 
er altid godt.

Tillidsposter
Medlem af diverse bestyrelser- 
Lejerforening osv., samt ikke mindst 
små 25 år som tillidsvagt i fag-
bevægelsen.

SF Randers
Fagforenings formand
jens.laursen@3f.dk
30676380
Facebook.com/JensLaursenBL

mailto:jens.laursen%403f.dk?subject=
http://Facebook.com/JensLaursenBL


KARSTEN  
HØNGE

Om
3 børn, 2 børnebørn og 1 kæreste. 61 
år og udlært tømrersvend. Tidligere 
fagforeningsformand, og medlem af 
Odense Byråd, Regionsråd og Amts-
råd. Først og sidst er jeg aktivist!

Kompetencer
Taler lige ud af posen om de ting, 
som betyder mest for almindelige 
mennesker. Stort netværk til hele 
partiet og fagbevægelsen.

Vil bidrage med
SF skal stå skarpt og have større 
folkeligt gennemslag. Vi skal være 
talerør for dem, som ikke selv kan 
råbe op. Landsledelsen skal have 
hånden på roret, når kursen for par-
tiet lægges. Vores interne dialoger 
og partidemokrati er hjerteblod.

Tillidsposter
Medlem af Folketinget, partiets 
daglige ledelse og Landsledelsen

SF Odense
Medlem af Folketinget
karsten.honge@ft.dk
61624595 
Facebook.com/karstenhoenge

mailto:karsten.honge%40ft.dk?subject=
http://Facebook.com/karstenhoenge


KIM CHRISTIAN  
JENSEN

Om
Jeg er 52 år, opvokset på Frederiks-
berg og har i en årrække boet i 
Roskilde og Køge. Bor nu på Amager.  
Har en søn på 22 år, en datter på 16 
år. Min kæreste har en datter på 13 
år. Engageret i SF gennem mange år, 
medlem siden 1991. I politik agerer 
jeg handlekraftigt og målrettet.

Kompetencer
Politisk og strategisk  orienteret. 
 Organisatorisk erfaring med 
foreningsarbejde.  Analytisk, med 
kendskab til offentlig økonomi, 
organisering af velfærdsopgaver 
og viden om ledelsesmæssige 
styringsformer for værdighed i 
velfærden. Diplom i Ledelse fra KP, 
2019. Lederuddannelse fra DISPUK, 
2009. B.Sc. Miljøbiologi & Kultur/
Erhvervsgeografi, RUC, 1995

Vil bidrage med
Jeg vil have fokus på udvikling 
og styrkelse af SF’s socialpolitik.  
Bidrage til at kvalificere SF’s politik 
og strategi samt udmøntningen af 
Forståelsespapiret. Være med til at 
fremme en mere klar kommunikation 
af partiets organisatoriske arbejde.

Tillidsposter
Formand SF’s landsdækkende So-
cialudvalg (2018-) Bestyrelsen for 
SF København (2019-) Folkevalgt 
Roskilde Amtsråd (2002-2007) med 
plads i ØU & MTU Medlem af bestyr-
elsen i Køge partiforening (2003-
2006) Roskilde Amtskredsbestyrelse 
og formand (1999-2002).

SF Amager
Faglig konsulent
kimchristian@me.com
24231367
Facebook.com/kim.c.jensen.9

mailto:kimchristian%40me.com?subject=
http://Facebook.com/kim.c.jensen.9


KIRSTEN NORMANN 
ANDERSEN

Om
Jeg bor i Skanderborg og er mor til 
to voksne sønner. Som folketing-
smedlem bruger jeg de fleste af 
mine vågne timer på at snakke med 
borgere, SF’ere og forhandle gode 
politiske aftaler. Min fritid går med 
at passe på min gamle far og hygge 
med min familie, venner og min 
højtelskede madklub.

Kompetencer
Siden jeg blev uddannet sygehjælp-
er, har jeg arbejdet med sundhed, 
velfærd og værdighed i alder-
dommen. Først som sygehjælper i 
Aarhus, siden mere end 13 år som 
formand for FOA Århus og nu som 
medlem af folketinget. Derfor ved 
jeg hvor vigtigt omsorg og vær-
dighed er, når vi de kommende 
år skal udvikle – og ikke udhule – 
velfærdssamfundet.

Vil bidrage med
Det er vigtigt, at vi husker de syge, 
de svage og dem der har det svært. 
Jeg har mødt dem igennem et langt 
arbejdsliv: på arbejdspladsen, i FOA 
og privat. Det er af dem, som har 
allermest brug for SF og som vi skal 
udvikle politik med og for. 

Tillidsposter
Sektornæstformand FOA Århus 
1996-2003, Formand FOA Århus 
2003-2016, Folketingsmedlem 2016- 
Gruppenæstformand i SF’s folke-
tingsgruppe.

SF Skanderborg
Medlem af Folketinget
kirsten.normann.andersen@ft.dk
33374466
Facebook.com/KirstenNormannAndersen

mailto:kirsten.normann.andersen%40ft.dk?subject=
http://Facebook.com/KirstenNormannAndersen


LAILA  
LAURIDSEN

Om
Ideolog; klasseanalyse er afgørende 
i politikudviklingen. Aktivist; foran-
dring kommer kun, når vi kæmper 
i fællesskab. Demokrat; tager 
uenighed internt. Socialist; vælger 
velfærd – også hvis det betyder 
højere skat. Feminist; lige mulighed-
er uanset køn, økonomi og etnicitet. 
Og mor til Aksel på to.

Kompetencer
Erfaring med politikudvikling; bl.a. 
med SFs boligskattepolitik og 
som tovholder på SFUs seneste 
principprogram. Grundig og lyt-
tende; fx initiativ tager til en ny 
måde at mødes i Østjylland op til 
LL-møderne, fordi vi skal inddrage 
medlemmernes viden og  hverdagens 
eksperter i LLs debatter. Kampagne-
erfaring bl.a. fra kampen for gratis 
psykologhjælp.

Vil bidrage med
At vi har mere politisk indhold og 
debat på vores dialogforum og træf. 
Og at vores politik udfordrer kon-
sensus – vi skal turde gøre andre 
sure på os. Ikke-testen skal bruges 
på vores forslag; kan ingen være 
uenige, er det ikke rødt og præcist 
nok.

Tillidsposter
LL-medlem (2016-) Partiforenings-
formand (2011-18) FT-kandidat i 
Østjylland (2013-18) SFs udvalg for 
økonomi og omfordeling (2014-18) 
Underviser og vejleder på bl.a. 
debattør- og lokal leder-uddannelse 
og introkurser (2015-) SFU-LL-
medlem (2009-14)

SF Aarhus
Gymnasielærer
lailalauridsen@hotmail.com
23478912
Facebook.com/lailalauridsen

mailto:lailalauridsen%40hotmail.com?subject=
http://Facebook.com/lailalauridsen


LISE  
MÜLLER

Om
Jeg er uddannet sygeplejerske, 
master i sundhedspædagogik, har 
mand og 2 børn og genopstiller til 
LL. Kampen for retfærdighed, for at 
mindske uligheden og for at udvikle 
den offentlige sektor er mit politiske 
benzin. Der er fortsat brug for et 
troværdigt og tydeligt SF.

Kompetencer
Jeg har siddet i LL siden 2014 og 
været næstformand siden 2017. 
Jeg har været med til at udvikle 
SF´s kravstrategi og forhandlet 
forståelsespapir med regeringen. 
Jeg har siddet i regionsrådet i 2 
perioder og er i øjeblikket en del af 
et omfattende arbejde for at styrke 
SF´s organisation og partiforeninger.

Vil bidrage med
Jeg kan bidrage til at styrke parti-
foreningerne, herunder også at sikre 

at og KPLU og regionsrødder bliver 
hørt samt at udvikle LL´s stra tegiske 
arbejde. Jeg kan bidrage til at ud-
vikle nye måder at deltage i politik 
og udvikle politik på.

Tillidsposter
Landsledelse siden 2014, næstfor-
mand siden 2017, Regionsrådet fra 
2009-2017, medlem af bestyrelsen 
tidl. medlem af bestyrelsen i SF 
region H.

SF Gentofte
Sygeplejerske
lise.muller@ft.dk
28964030
Facebook.com/LiseSF

mailto:lise.muller%40ft.dk?subject=
http://Facebook.com/LiseSF


MADS  
GEORGI

Om
Jeg hedder Mads Georgi, er 28 år og 
bor til leje i en landsby 5 km udenfor 
Viborg. Jeg er født med Muskel-
svind, der gør, at jeg ikke kan gå 
og har brug for hjælp til at spise og 
trække vejret. Jeg har desuden en 
personlig hjælper døgnet rundt, der 
gør, at jeg kan leve et selvstændigt 
liv.

Kompetencer
Jeg har mange års erfaring som 
arbejdsgiver for mine hjælpere. 
Samtidig har jeg erfaring med 
bestyrelsesarbejde indenfor både 
handicapidræt, social frivillig-
hed samt i SF Viborg, DH Viborg 
og Muskelsvindfonden. Jeg har 
 desuden arbejdet som skribent på 
Viborg Stift Folkeblad i 4,5 år med 
ansvaret for ungdoms- og senior-
holdene i divisionshåndbold.

Vil bidrage med
Jeg vil bidrage med viden på 
handicapområdet, både ud fra egne 
erfaringer og fra mit virke i Muskel-
svindfonden og DH. Samtidig har 
jeg en stor interesse i den grønne 
omstilling, hvor jeg bl.a. mener, at 
fødevaresektoren skal gøres mere 
plantebaseret.

Tillidsposter
Bestyrelsesmedlem i SF Viborg, 3. 
stedfortræder for SF i Viborg byråd, 
Bestyrelsesmedlem i DH Viborg, 
Suppleant til Handicaprådet i Viborg 
Kommune, Repræsentantskabs-
medlem i Muskelsvindfonden og 
Bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt 
Viborg.

SF Viborg
Førtidspensionist
madsgeorgi@gmail.com
51217222
Facebook.com/madsgeorgi.sfviborg

mailto:madsgeorgi%40gmail.com?subject=
http://Facebook.com/madsgeorgi.sfviborg


MICHAEL  
GRAAKJÆR

Om
Jeg bor på Stevns, lidt udenfor 
Køge, mellem skov og strand. Udover 
mit daglig arbejder hos Novo Nordisk 
med produktion og projekter, bruger 
jeg tid lokalt som frivillig - især i 
vores klimegruppe og ift. socialt 
udsatte  Heldigvis er der også tid 
til gode oplevelser med både kone, 
børn og børnebørn.

Kompetencer
Jeg er født med en social indigna-
tion - det har medført at jeg altid 
har kæmpet for mine kollegaer på 
arbejdet. Jeg blev første gang som 
25-årig valgt som tillidsmand og har 
lige siden været TR eller har siddet i 
bestyrelse i mange faglige organisa-
tioner, samt 10 år i A/S-bestyrelse 
for et milliardfirma. Har en ufuldendt 
HD i driftsøkonomi fra SDU.

Vil bidrage med
Jeg vil arbejde for en endnu bedre 
sammenhæng mellem alle niveau-
er i partiet og sikre at medlems-
demokratiet bliver udfoldet fuldt 
ud – især i forbindelse med politik-
udviklingen Jeg vil desuden arbejde 
for at styrke vores arbejdsmarked- 
profil.

Tillidsposter
Landsledelsesmedlem, Formand for 
SF-Stevns, Formand for SF-Faglige 
Landsudvalg, Bestyrelsesmedlem i 
SF-Region Sjælland, bestyrelses-
medlem SFOF, Folketings kandidat

SF Stevns
Procesoperatør
graakjaer.aagaard@hotmail.com
31510161
Facebook.com/graakjaer.aagaard

mailto:graakjaer.aagaard%40hotmail.com?subject=
http://Facebook.com/graakjaer.aagaard


MOGENS STIG  
MØLLER

Om
Jeg er 68 år, gift, har 4 børn og 9 
børnebørn, og bor i Odsherred. Jeg 
har været medlem af SF siden 1988 
og har været medlem af HB (1990-
94), siddet 3 perioder i kommunal-
bestyrelser som udvalgsformand, 
været partiforeningsformand i flere 
omgange og iøvrigt blandet mig i de 
fleste debatter i partiet.

Kompetencer
Jeg har erfaring med flere politi-
kområder både som SF’er og som 
TR/AMR. Jeg har udarbejdet oplæg 
om emner som udligning, bolig-
politik, forsvars- og sikkerheds-
politik til brug i flere sammenhænge 
i SF. Jeg har en bred viden om 
samfundsforhold og gode analytiske 
og kommunikative færdigheder. Jeg 
blev i 2017 cand. mag. i historie og 
dansk fra RUC.

Vil bidrage med
Jeg vi bidrage til at fastholde sam-
menhængen mellem bekæmpelse af 
ulighed og løsningen af klimakrisen. 
Hvis vi ikke gør op med uligheden, 
kan vi ikke løse klimakrisen. Det 
kræver et opgør med fattigdom og 
herunder en retfærdig udlignings-
ordning.

Tillidsposter
Formand for SF – Odsherred Medlem 
af bestyrelsen i Fagligt Lands udvalg 
Folketingskandidat i Sjællands 
Storkreds.

SF Odsherred
Pensioneret lærer
mmstevns@gmail.com
60636748
Facebook.com/mogens.stig.moller

mailto:mmstevns%40gmail.com?subject=
http://Facebook.com/mogens.stig.moller


NANNA  
BONDE

Om
Jeg brænder for at skabe forandring 
for dem der har mindst og har det 
sværest, derfor er jeg aktiv i SF. 
Specielt psykiatrien har en plads i 
mit hjerte, men også uddannelse-
spolitik interesserer mig meget. 
Ved folketingsvalg var jeg kandidat 
i Sønderjylland, og jeg sidder i be-
styrelsen i Sind Ungdom.

Kompetencer
I år runder jeg mit 10. år som 
medlem af SF – og selvom det ikke 
er en kompetence i sig selv, så har 
årene givet mig en stor forståelse 
for vores parti og vores historie. Jeg 
har efterhånden en del erfaringer 
både politisk og organisatorisk. Det 
er vigtigt med ledelsesmedlemmer 
blander sig både internt og i den 
offentlige debat.

Vil bidrage med
Strategisk udvikling af vores parti, 
politisk idégenerering og positiv 
energi vil jeg gerne bidrage med i 
ledelsen. Jeg har en stor organisa-
torisk viden, og jeg ser mig selv som 
pligtopfyldende og grundig.

Tillidsposter
Folketingskandidat i Syd- og 
Sønderjylland, Landsmøde valgt 
ledelsesmedlem i SF (2018-), 
Bestyrelsesmedlem i Sind Ungdom 
(2017-), Fhv. Landsformand for SF 
Ungdom (2015-2017)

SF Tønder
Sociologistuderende
nanna.bonde@gmail.com
23390043
Facebook.com/nanna.bonde

mailto:nanna.bonde%40gmail.com?subject=
http://Facebook.com/nanna.bonde


PETER STOUGAARD  
KROMAN

Om
Jeg er 30 år gammel og har været 
medlem af SF siden 2005. Jeg tror 
på, at socialisme er en bevægelse, 
og at bevægelsen sker gennem 
konkrete forandringer, som vi skaber 
her og nu. Til dagligt arbejder jeg 
for HK Sydjylland med at styrke den 
faglige organisering inden for han-
delssektoren.

Kompetencer
Analytiske evner og stor viden 
ift. udviklingen af politik inden 
for en række områder, herunder 
arbejdsmarkedet, uddannelse og 
internationale spørgsmål. Stærke 
kompetencer som formidler af 
bl.a. politisk teori og praksis. Bred 
erfaring med organisering inden for 
både foreningsopbygning, aktivisme 
og engagering af mennesker i nye 
fællesskaber.

Vil bidrage med
Jeg vil skabe mere medlemsind-
dragelse og bedre vilkår for vores 
partiforeninger. Derudover vil jeg 
bidrage med politikudvikling inden 
for mine de nævnte kerneområder 
og undervisning af medlemmer 
rundt omkring i landet og på vores 
kurser.

Tillidsposter
Næstformand for den nystiftede 
partiforening SF Aarhus. Tidl. næst-
formand for fællesorganisationen 
SF Aarhus. Valgkampskoordinator 
i Aarhus ved både folketingsval-
get 2019 og lokalvalget 2017. Tidl. 
landsledelsesmedlem i SF Ungdom 
gennem 5 år.

SF Aarhus
Organiser hos HK Sydjylland
peter@sfu.dk
41351329

mailto:peter%40sfu.dk?subject=


POUL ERIK  
KRISTIANSEN

Om
GRØN SFér: Fynbo, 66 år, enkemand, 
far til fire nu voksne børn og bed-
stefar for nogle dejlige børnebørn. 
Mine rødder er fra arbejderklassen, 
hvorfor jeg som en selvfølgelighed 
går ind for et mere solidarisk 
samfund, hvor velfærden for de 
svageste grupper og klima, natur og 
miljøet sættes i højsæde

Kompetencer
Arbejder p.t. som bestyrelsesfor-
mand i Assens Forsyning, herunder 
også med det af Miljø- og Fødeva-
reministeriets støttede forskning-
sprojekt HEPWAT (Higher Environ-
mental Performance in Waste wATer 
systems.) Se meget mere på min 
YouTube kanal ”PEK Video Poul Erik 
Kristiansen” eller på min hjemme-
side www.poul-erik-kristiansen.dk. 
Forhandlingsvant.

Vil bidrage med
Jeg ønsker at bidrage til at dialog 
mellem partitop og det enkelte 
medlem styrkes. Jeg ønsker at 
styrke kampen mod uligheden, 
kæmpe for en grønnere fremtid, 
samt kæmpe for større værdighed 
mellem den enkelte borger og det 
offentlige system.

Tillidsposter
Formand i SF Assens. Bestyrelses-
formand i Assens Forsyning A/S og 
datterselskaberne Spildevand og 
Rens, Vandforsyningen, Affald og 
Genbrug, samt Hepwat projektet. 
Bestyrelsessuppleant i Dansk Vand- 
og spildevandsforening samt i Dansk 
Affaldsforening.

SF Assens
Bestyrelsesformand
poul.e.kristiansen@privat.tdcadsl.dk
25387750
Facebook.com/poulerik.kristiansen.3

mailto:poul.e.kristiansen%40privat.tdcadsl.dk?subject=
http://Facebook.com/poulerik.kristiansen.3


RASMUS PETER  
HENRIKSEN

Om
Jeg er 35 år og vokset op på Fyn, 
men bor nu i Hvidovre med min 
kæreste og lille nyfødte barn. Jeg er 
elektriker og har min daglige gang 
på byggepladser. Jeg har de sidste 
to år været en del af LL, og jeg vil 
gerne arbejde for at endnu flere 
af mine kollegaer kommer til at få 
øjnene op for SF.

Kompetencer
Jeg har en bred viden indenfor det 
faglærte arbejdsmarked og uddan-
nelsesområde. Derudover har jeg en 
særlig interesse for grøn omstilling 
og klima, især elektrificering af 
transportområdet.  Det er vigtigt 
for mig, at vi kommunikerer tydeligt 
og jeg har med en uddannelse som 
faglig meningsdanner og på SF 
 kurser, arbejdet meget med netop 
dette.

Vil bidrage med
Jeg brænder for politikudvikling, 
især områderne; arbejdsmarked, 
uddannelse og grøn omstilling. 
Organisationen betyder meget for 
mig, og bruger derfor meget tid 
på landsledelses- og bestyrelses-
arbejde, samt arbejde i udvalg både 
lokalt og nationalt.

Tillidsposter
Landsledelsesmedlem, Næstfor-
mand SF’s faglige landsudvalg, 
Medlem af SF’s uddannelses-
udvalg, Medlem af SF’s udvalg for 
ny økonomi og omfordeling, Folke-
tingskandidat, Bestyrelsesmedlem 
SF Hvidovre, Medlem af baggrunds-
gruppe til kommunalbestyrelsen i SF 
Hvidovre,

SF Hvidovre
Elektriker
rph.elc@gmail.com
20876512
Facebook.com/rasmus.peter.henriksen

mailto:rph.elc%40gmail.com?subject=
http://Facebook.com/rasmus.peter.henriksen


RENÉ BJERRE  
ANDERSEN

Om
Efter 11 år i forsvaret blev jeg 
lærer, hvilket jeg har praktiseret 
de sidste 12 år, dog afbrudt af 2 år 
på en sikret institution for børn og 
unge. Gift på 13. år med Chalotte og 
sammen har vi Christopher på 18. Vi 
bor på 17. år i Hjørring. Jeg er 48 år, 
spasmager, drillepind, rar og varm 
mand.

Kompetencer
Holistisk eksistentiel humanist. 
Fleksibel – jeg er ikke fastlåst i 
mine holdninger, intelligent, team-
spiller – jeg drives ikke af personlige 
ambitioner men af at gøre noget for 
fællesskabet, alsidig – jeg har en 
bred erfaring fra rigtig mange fag-
områder, vellidt, venlig, struktureret 
og kreativ. Jeg har gode relations-
kompetencer og indlevelsesevne

Vil bidrage med
Jeg vil arbejde for et mere retfær-
digt Danmark, hvor udvikling og 
økonomisk vinding ikke sker på de 
svagestes- eller miljøets bekost-
ning. Jeg vil arbejde for at frigøre og 
styrke Folkeskolen og for en bedre 
og holistisk indsats for soc. udsatte 
børn.

Tillidsposter
Medlem af socialudvalget,  Lokal 
formand SF-Hjørring, Stud-
iepolitisk studenterrepræsentation 
i De Lærerstuderendes Råd og 
Lærerstuderendes Landsorgani-
sation, arbejdsmiljørepræsentant, 
medlem af hovedstyrelsen for Dansk 
Sløjdlærerforening.

SF Hjørring
Overlærer
rbjerrea71@gmail.com
20922237
Facebook.com/rene.b.andersen.98

mailto:rbjerrea71@gmail.com
mailto:Facebook.com/rene.b.andersen.98?subject=


SERDAL  
BENLI

Om
Jeg er 40 år, næstformand i SF, 
viceborgmester i Gladsaxe og 
suppleant til Folketinget. Jeg er 
gift med Sibel og far til Robin på 
seks år og har i mange år arbejdet 
som konsulent med organisations-, 
ledelses- og kompetenceudvikling i 
ministerier.

Kompetencer
Gennem min kommunal- og region-
alpolitiske baggrund har jeg indsigt i 
de udfordringer, vores samfund står 
overfor. Som nuværende og tidligere 
HB/LL-medlem og via mit arbejde 
har jeg desuden stor erfaring med 
nytænkning omkring organisations-
ledelse og –forandringer i en politisk 
organisation, hvor fokus ligger på 
medlemsinddragelse.

Vil bidrage med
Hvis LL betror mig den ærefulde 
næstformandspost vil jeg arbejde 
på at udvikle SF til en stærk og ind-
dragende partiorganisation. Vi skal 
fortsat være venstrefløjens vigtige 
stemme i dansk politik, tage ansvar 
og skabe forandringer for fælles-
skabet.

Tillidsposter
Næstformand og medlem af HB/
LL i flere perioder, byrådsmedlem 
2010-2020 og regionsrådsmedlem 
2005-2009

SF Gladsaxe
Næstformand
serdal.benli@ft.dk
27208860
Facebook.dk/serdalbenlisf

mailto:serdal.benli%40ft.dk?subject=
http://Facebook.dk/serdalbenlisf


SIGURD  
AGERSNAP

Om
Jeg sidder i kommunalbestyrelsen 
i Lyngby-Taarbæk, spiller fodbold 
i fritiden og er ved at færdiggøre 
en uddannelse i statskundskab. 
Jeg mener, politik bør handle om at 
flytte holdninger – ikke kun stem-
mer. Har været aktiv i SF og SFU 
siden 2009. Er en holdspiller på 
fodboldbanen såvel som i politik

Kompetencer
Jeg kan omsætte visioner til konkret 
politik, har blik for pressen og er en 
flittig skribent. Det vil jeg bruge, når 
SF skal gå frem ved kommunal- og 
regionsrådsvalget i 2021. Jeg har et 
godt kendskab til SF’s organisation 
som tidligere Storkredskoordina-
tor for SF Sjælland, aktiv i SFU, SF 
Vester bro og SF Lyngby-Taarbæk, 
samt i dag som folkevalgt.

Vil bidrage med
Det er vigtigt, at vi fortsat udvikler 
politik i SF. Vi har stor indflydelse, 
men det daglige politiske  arbejde 
skal suppleres af nye svar og 
ideer. Ideer som kan gøre op med 
uligheden og klimakrisen, og som 
peger minimum 5-10 år ud i frem-
tiden.

Tillidsposter
Formand for Teknik- og Miljø-
ud valget i Lyngby-Taarbæk. 
Kommunal bestyrelsesmedlem 
og medlem af Økonomiudvalget. 
Medlem af KL’s og Movias repræsen-
tantskaber. Bestyrelses medlem i 
BIOFOS. Medlem af Kommunalpolitisk 
landsudvalg og Landsledelsen i SF.

SF Lyngby-Taarbæk
Studerende,  
Kommunalbestyrelsesmedlem
agersnapsigurd@gmail.com
60 75 91 25
Facebook.com/SigurdAgersnap

mailto:agersnapsigurd%40gmail.com?subject=
http://Facebook.com/SigurdAgersnap


TONNI  
HANSEN

Om
Født og fortsat bosiddende på 
Langeland. Gift og far til to voksne 
sønner. Medlem af SF i snart 40 år.

Kompetencer
Som medlem af SF siden starten 
af 80’erne har jeg oplevet frem-
gange for partiet og det modsatte. 
Som næstformand af to omgange 
 kender jeg partiet og alle dets parti-
foreninger rimelig godt. Som medlem 
af Landsledelsen og tidligere også 
Daglig Ledelse kender jeg parti-
ets beslutningsprocesser ret godt. 
Endelig som tidligere opstillet til 
Europa parlamentet og kommunal-
politiker samt nu borgmester kender 
jeg det parlemantariske system ret 
godt. Som tidligere formand i en lang 
række i fagbevægelsen (SiD/3F samt 
LO), kender jeg det faglige system 
fra ende til anden.

Vil bidrage med
Sammenhæng mellem det der sker 
i kommunerne og folketinget. Med 
at skabe forståelse mellem land-
distrikter og bydistrikters udfor-
dringer. Som ufaglært vil jeg gerne 
bringe forståelse mellem muligheder 
og levevilkår lønmodtagergrupperne 
imellem.

Tillidsposter
Borgmester. Medlem af Land-
sledelsen. Medlem af bestyrelsen 
og formandsskabet i Kommunernes 
Landsforening.

SF Langeland
Borgmester
tonni58@gmail.com
24691290
Facebook.com/TonniHansenSF

mailto:tonni58%40gmail.com?subject=
http://Facebook.com/TonniHansenSF


TROELS STRU  
SCHMIDT

Om
Far til tre, forsker, gymnasielærer 
og dybt engageret i klimakampen. 
Jeg brænder for en grøn fremtid til 
vores børn, og vil bringe SF stærk-
ere ind i kampen mod global ulighed. 
Jeg bor i familiekollektiv i Gladsaxe, 
er til hygge, dans og musik, men 
kan også arbejde 70 timer om ugen 
under en valgkamp.

Kompetencer
Jeg har arbejdet for FN og mange 
NGO’er, og vil altid være påvirket af 
mødet med klimaflygtninge i  Bolivia, 
Bangladesh og Bhutan. Derfor kan 
jeg formidle klimakrisen bredt, klart 
og tydeligt. Jeg har tjent vores 
parti gennem 15 år, skaffet frivillige, 
siddet i utallige paneldebatter, og 
rådgivet vores MF’ere med både 
faglighed og hjerte.

Vil bidrage med
SF skal kæmpe for vild natur i 
landskabet, insekterne tilbage i 
naturen, sprøjtegiften ud af drikke-
vandet og klimabistanden ind i 
budgettet. Vi var grønne før Alter-
nativet blev skabt, og vi laver rigtige 
forandringer mens andre partier 
bare råber op.

Tillidsposter
Formand for SFs Internationale 
Netværk. Medlem af SFs Uden-
rigspolitiske Udvalg. Tidl. formand 
SF Århus Midt og tidl. formand 
SF Nørrebro. Kandidat til Europa-
parlamentet 2019. Projekt-ansat 
hos SF i efteråret til demokrati-
projekt i Bhutan.

SF Nørrebro
Gymnasielærer
troels@stru.dk
61681982
facebook.com/troelsstru

mailto:troels%40stru.dk?subject=
http://facebook.com/troelsstru


OPSTILLEDE TIL  

LOVNÆVNET



JESPER LAUGESEN

Om
46 år, administrationschef på 
ENIGMA - museum for post, tele og 
kommunikation, far til tvillinger og 
SF’er  siden starten af ’90erne.

Kompetencer
I mine 12 år i Lovnævnet, heraf de 
11 som formand, har vi behandlet 
sager, der har bragt os rundt i snart  
sagt alle afkroge af SFs love og 
regler. Jeg har derigennem opar-
bejdet viden om såvel ord, fortolk-
ninger,  sædvaner og praksis (og 
hvornår disse kommer på kant med 
de interne regler) i SFs organisation.

Vil bidrage med
Fortsat at arbejde for at evt. dis-
putter med udgangspunkt i SF’s love 
og regler afklares hurtigt og effek-
tivt  samt være en sparringspartner 
for Landsledelsen ved udformning 
og revision af samme.

Tillidsposter
Formand for lovnævnet. Tidligere 
partiforeningsformand, regions-
bestyrelsesmedlem, opstillet som  
kandidat m.m.

SF Amager
Administrationschef
jesper@laugesen.org
2872 8748

mailto:jesper%40laugesen.org?subject=


LEIF DONBÆK  
THOMSEN

Om
Jeg har arbejdet med foreningsret 
i årtier, som ledelsesmedlem i en 
række foreninger. Som advokat har 
jeg også med jævne mellemrum 
sager omkring foreningsret.

Kompetencer
Jeg har arbejdet med foreningsret 
i årtier, som ledelsesmedlem i en 
række foreninger. Som advokat har 
jeg også med jævne mellemrum 
 sager omkring foreningsret.

Vil bidrage med
Tilsikre at Lovnævn  fastholder 
sin rolle, som medlemmernes 
vagthund..

Tillidsposter
Kritisk revisor SF-København og 
SF-Østerbro.

SF Østerbro
Advokat
leif.d.thomsen@gmail.com
2066 7216

mailto:leif.d.thomsen%40gmail.com?subject=


TOBIAS TRIER HOOGE 
HANSEN

Om
Fuldmægtig i Gældsstyrelsen, cand. 
jur. Mit job er at sikre lovligheden af 
genoptagne afgørelser om tvang-
sinddrivelse, der har været sagsbe-
handlet i det skandaleramte system, 
EFI. Har tidligere været fuldmægtig 
i Udlændingestyrelsen (visumkon-
toret). SF’er siden 1997. Medlem af 
Lovnævnet siden 2016.

Kompetencer
En juridisk kandidatgrad, kendskab 
til partiet i medgang og modgang 
gennem 23 år. Erfaring med foren-
ingsret og generel juridisk sagsbe-
handling fra en frivillig retshjælp og 
som embedsmand. 4 års erfaring i 
Lovnævnet.

Vil bidrage med
Jeg vil fortsætte mit gode samar-
bejde med Jesper og Leif. Vi skal 
være et vejledningsorgan for især 
landsledelsen, når der er tvivl om de 
grundlæggende regler og procedurer 
i partiet, så vi alle kan koncentrere 
os om politik.

Tillidsposter
Medlem af Lovnævnet.

SF Østerbro
Fuldmægtig
tobiastrier@gmail.com
2970 0741

mailto:tobiastrier%40gmail.com?subject=


OPSTILLEDE TIL 

 REVISOR



VAGN KJÆR-HANSEN

Om
Jeg er 59 år og har været medlem 
af SF siden 1977. Jeg har omkring 
1980 været kasserer for SFU i nogle 
år, og de seneste 30 år har jeg 
været aktiv i partiforeningerne hvor 
jeg har boet. Jeg har siddet i kom-
munalbestyrelsen i Brøndby siden 
2006, og er nu formand for Teknik- 
og Miljøudvalget.

Kompetencer
Jeg er civilingeniør af uddannelse, 
og har altid haft god sans for tal. I 
mange år har jeg arbejdet med edb, 
internet og kommunikation.

Vil bidrage med
Som kritisk revisor vil jeg holde øje 
med at ledelsen forvalter partiets 
midler bedst muligt. Ser det ud 
til ikke at være tilfældet, er det 
min opgave som medlemmernes 
repræsentant at råbe op. Det er jeg 
ikke bleg for selv om det kan være 
upopulært.

Tillidsposter
Kasserer i partiforening, storkreds 
og regionsorganisation samt byråds-
medlem.

SF Brøndby
Studerende,  
Kommunalbestyrelsesmedlem
vagnkh@gmail.com
6061 2284


