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3FORMAND

Formand for SF (2014-) og folketingsmedlem siden 2007. Tidligere ansat i 
Danmarks Naturfredningsforening og udviklingsorganisationen Care. 

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

Vi har nu i fællesskab genrejst SF til det største og stærkeste venstreflø-
jsparti i Danmark, både ved folketingsvalget, EP-valget og ved regions- og 
kommunalvalget. Vi er tilbage! 

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 daginstitutionerne, 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 vores klima, natur og miljø. Biodiversitetskrisen er lige så alvorlig som 
klimakrisen, og kræver derfor handling. 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 ambitioner 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.
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OM 
Jeg stiller op, fordi jeg fortsat vil 
være med til at lede og udvikle 
SF. Jeg har været en del af land-
sledelsen i størstedelen af den 
seneste periode. Her har jeg haft 
fokus på en klar ideologisk linje om-
handlende lighed, ligestilling, klima 
og miljø. Til daglig arbejder jeg i 
Skattestyrelsen i ledelsessekretari-
atet for selskabsområdet.

KOMPETENCER
Jeg er stærk inden for medlemsud-
dannelse, kampagneplanlægning, 
ledelse og politikudvikling. Som 
folketingskandidat og -stedfor-
træder har jeg fået mulighed for at 
repræsentere vores parti udadtil i 
valgkampen og på Christiansborg. 

Det har givet mig erfaring med, 
hvordan vi kommunikerer og skaber 
resultater i praksis.

HVAD VIL DU BIDRAGE MED
Landsledelsen bør altid levere en 
klar politisk linje, hvad enten det 
handler om politikudvikling, eller når 
der skal gives forhandlingsman-
dat. Samtidig er der brug for, at 
landsledelsen tager aktiv del i det 
organisatoriske arbejde i SF. Jeg 
vil bidrage med et øget fokus på 
medlemsuddannelse og inddragelse 
af medlemmerne i politikudvikling.

ERFARINGER
1. suppleant til landsledelsen. Land-
sledelsesmedlem sept. 2020-maj 
2021 og sept. 2021-nu. Folketing-
skandidat og 1. suppleant i Østjylland. 
Stedfortrædende folketingsmedlem 
10. marts 2020-3. maj 2020. 
Landssekretær for SFU 2015-2017. 
Landsledelsesmedlem for SFU 2014-
2015. Næstformand for SF Aarhus 
Vest 2014-2015. Aktiv i SF siden 2011.

ANDREAS 
ALBERTSEN

OM 
Lyttende, åben og principfast. For 
mig handler ledelse både om at 
kunne lytte, facilitere dialog og til 
tider at træffe svære beslutninger. 
En god diskussion kræver villighed 
til at forstå, hvad vi er uenige om 
og hvorfor.  En god ledelse udstik-
ker retning og står på mål for sine 
beslutninger.

KOMPETENCER
Jeg har analytisk sans, teoretisk 
ballast og praktisk erfaring fra 
en central placering i SF gennem 
gode og dårlige tider. Bidrager 
gerne til at gentænke fortællingen 
om bæredygtighed, lighed og 
demokrati så vi bliver interessant 
for flere.  Særligt opgaven med 
at gøre SF attraktivt for dem med 
små indtægter og korte uddannels-
er er vigtig.

HVAD VIL DU BIDRAGE MED
Jeg kan bidrage med både politiske 
og strategiske analyser, blandt 
andet baseret på erfaringer fra 

10 år i landsledelsen og 6 år som 
folketingskandidat i Vestjylland. 
Geografisk lighed og udvikling i hele 
landet er kerneområder for mig.

ERFARINGER
Landsledelsesmedlem siden 2010; 
Folketingskandidat for SF i Ring-
købing-Skjern Kommune 2015-
2021; Byrådskandidat for SF Aarhus 
2009; Næstformand for SF Aarhus 
2009-2011; Landsledelsesmedlem i 
SF Ungdom 2007-2010.

ANNA 
BRÆNDEMOSE

Partiforening: SF Aarhus
Titel: Fuldmægtig i Skatte styrelsen
Mail:  
annabraendemose@hotmail.com
Telefon: 26238154
Facebook:  
Facebook.com/annabraendemose

Partiforening: SF Aarhus
Titel: Lektor i Statskundskab
Mail:  
andreas.albertsen@gmail.com
Telefon: 60917332
Facebook:  
facebook.com/andreasalbertsen
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ANNA 
OVERLUND 

ASTRID 
CARØE
OM 
27 år. Folketingsmedlem. Aktiv i SF 
siden 2010. Jeg brænder for, at alle 
får samme muligheder for at få det 
liv, de ønsker, uanset baggrund. Det 
var mit udgangspunkt for at gå ind 
i politik og det, jeg stadig har for 
øje i mit daglige arbejde. Når jeg 
har fri, elsker jeg at spille brætspil, 
gå til koncert, hækle og koble fra i 
en svensk skovhytte.

KOMPETENCER
Jeg har en stærk social indigna-
tion, og har altid mit ideologiske 
kompas med i mit politiske arbejde. 
Jeg er grundig, inddragende og god 
til at lytte. Jeg er særligt stærk på 
ligestillings- og uddannelsespolitik-
ken, som jeg har brugt næsten al 
min tid på det sidste 2 ½ år. Deru-

dover har jeg erfaring med politi-
kudvikling fra både SF og SFU.

HVAD VIL DU BIDRAGE MED
Jeg kan bidrage med indsigt i 
arbejdet på Christiansborg som 
menigt folketingsmedlem, og med 
min erfaring efter 11 år som aktiv-
ist i partiet. I mit daglige arbejde 
savner jeg de mere langsigtede, 
ideologiske og strategiske debatter 
om, hvor SF skal bevæge sig hen. 
Det glæder jeg mig til, at kunne 
være med til i landsledelsen – hvis 
jeg bliver valgt

ERFARINGER
Folketingsmedlem siden 2019. 
Ordfører for ungdomsuddannelser, 
videregående uddannelser, forsk-
ning, ligestilling og LGBT+. Tidligere 
kommunalvalgskandidat for SF Sorø 
(2013), medlem af SF Slagelses 
bestyrelse (2011-12), samt medlem 
af SF Ungdoms landsledelse (2014-
2019) og forretningsudvalg (2016-
2019). 

OM 
Som Bibliotekar ved jeg at alle har 
en historie.  Som socialpolitiker ved 
jeg at den kan være smertefuld, 
uretfærdig og fyldt med frustration. 
Som feminist ved jeg at muligheden 
for at tage valg og opleve sejre i 
livet påvirkes af samfundets ram-
mer Som folkesocialist tror jeg på at 
det kan være anderledes og at vi i 
fællesskab kan skabe forandring.

KOMPETENCER
Jeg har organisationserfaring fra to 
årtiers foreningsarbejde, de sidste 
ti i SF. Jeg får ideer der samler SFere 
- selv når det syntes umuligt at 
mødes. Jeg har været vært for fjern-
bingo på en 1. Maj vi ikke så komme. 
Stået på stemmesedlen og stået i 
spidsen for Københavns storkreds. 
Lederskab kommer i mange former 
og fællesskabet er kernen i det.

HVAD VIL DU BIDRAGE MED
Som landsledelsesmedlem vil jeg 
være den der rækker ud til med-
lemmer og partiforeningerne. Den 

der arbejder med at vi bliver bundet 
sammen på tværs af landet for at 
sikre de politiske og faglige diskus-
sioner som vi sammen bliver klogere 
af. Herudover så har jeg en gammel 
drøm om lokale træf jeg rigtig gerne 
vil kæmpe for bliver realiseret.

ERFARINGER
Landsledelsesmedlem 2018-nu 
Formand for Frivilligcenter Amager 
2019-nu Borgerrepræsentationen; 
2019 og 2021 Storkredsformand SF 
Kbh; 2019-2021 Bestyrelsesmedlem 
i Solidaritet.dk; 2019-2021 Fagligt 
LandsUdvalg; 2017-19 Formand 
for SIND kbh; 2016 SF Region Hs 
bestyrelse; 2014-16  SF Amagers 
bestyrelse; 2012-18 Fanebærer SF 
Amager; 2012-2019

Partiforening: SF Sorø
Titel: Folketingsmedlem
Mail: astrid.caroe@ft.dk
Telefon: 61623061
Facebook:  
Facebook.com/AstridCaroe

Partiforening: SF Amager KBH
Titel: Cand. Scient. Bibl./ testrek-
virent ved styrelsen for patientsik-
kerhed
Mail: frkoverskud@gmail.com
Telefon: 21670349
Facebook: Facebook.com/FrkOverskud
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BENJAMIN 
BILDE BAK 
BOELSMAND

CARL 
VALENTIN
OM 
Folketingsmedlem, kollektivbeboer 
og aktiv i SF og SFU gennem 15 år. 
Drømmer om en markant omfor-
deling af midler og magt, og at 
Danmark går forrest i kampen mod 
klimakrisen. Pragmatisk. Idealistisk. 
Folkesocialistisk. Født i Odense, 
bosat i København.

KOMPETENCER
Jeg elsker at læse og fordybe mig 
og har en principbåren og ideolo-
gisk tilgang til politik. Jeg er struk-
tureret og idérig og har en bred 
politisk viden. Aktivist i hjertet og 
optaget af at inddrage og organ-
isere folk i kampen for forandring. 
Jeg kan kommunikere, så folk 
forstår mig, og jeg ved, hvad der 
rør sig i de grønne bevægelser.

HVAD VIL DU BIDRAGE MED
Erfaring fra mange års arbejde i LL 
og partiet generelt – samt indsigt 
fra borgen. Det er mig magtpålæg-
gende, at SF fortsat er bevægel-
sernes parti. Det insisterer jeg 
også på i landsledelsen, at vi skal 
være. Jeg vil ligeledes bidrage til 
politikudviklingen og de strategiske 
drøftelser af, hvordan SF bliver et 
større og mere magtfuldt parti.

ERFARINGER
Ordfører for skat, miljø, ud-
lændinge, indfødsret, fødevarer og 
dyrevelfærd. Medlem af SF’s land-
sledelse. Tidligere: Landsformand 
for SF Ungdom. Bestyrelsesmedlem 
i SF Odense. Bestyrelsesmedlem 
i udviklingsorganisationen Ox-
fam IBIS. Ansat i Studenterrådet 
v. Københavns Universitet og HK 
Hovedstaden.

OM 
Far og enkemand. Er opvokset på 
Vestsjælland hvor jeg også arbe-
jder, har studeret i Aarhus og bor i 
kollektiv på Vesterbro. 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 produktions-
midler 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.

HVAD VIL DU BIDRAGE MED
Dannelsesfokus i uddannelsespoli-
tikken, fredsfokus i udenrigspoli-
tikken, tro på demokrati og indivi-

dets rettigheder i værdipolitikken, 
retssikkerhedsfokus i indenrigspoli-
tikken, forskningsfokus i klimapoli-
tikken og den helt nødvendige 
finansiering af vores velfærd. Ind-
dragelse af medlemmer og parti-
foreninger gennem medlemsforum 
og oplæg.

ERFARINGER
Medlem af SF-familien siden 2001. 
Medlem af landsledelsen i flere 
omgange som både storkredsval-
gt og landsmødevalgt. Tidligere 
partiforeningsformand i Ringsted 
og aktiv i regions- og storkredsar-
bejdet i Midt- og Østjylland. Mange 
års ledelseserfaring fra folkelige 
bevægelser bl.a. elev og- student-
erbevægelsen.

Partiforening: Amager
Titel: Folketingsmedlem
Mail: carl.valentin@ft.dk
Telefon: 61625777
Facebook:  
Facebook.com/CarlValentinSF

Partiforening: Vesterbro
Titel: Gymnasielærer i dansk og 
historie
Mail: benjaminbilde@gmail.com
Telefon: 26980606
Facebook:  
Facebook.com/benjaminbilde 
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CHRISTIAN 
EGE 
JØRGENSEN

CLAUS LØWE 
KLOSTERGÅRD
OM 
40 år gammel, far til to på hen-
holdsvis 10 og 14 år og ægtemand 
på 18 ’ende år. Jeg kæmper for 
større social retfærdighed, at kli-
ma-miljø og naturkrisen løses, og 
det arbejde ønsker jeg at bidrage 
med gennem SF’s landsledelse.  Jeg 
er uddannet Tømrer og Pædagog, 
og har de sidste 10 år arbejdet med 
inklusionselever.

KOMPETENCER
Jeg ønsker at bidrage samt være 
med til at videreudvikle SF politik, 
og forhåbentligt kan min erfaring, 
analytiske evner, iderigdom og ar-
bejdskraft være med til, at SF også 
i fremtiden, har Danmarks bedste 
politik. Taktik og politiske mål er 

godt, dog skal hjertet og empatien 
altid være til stede, når der træffes 
vigtige beslutninger.

HVAD VIL DU BIDRAGE MED
Jeg kan bidrage med min erfaring, 
viden, menneskesyn og vilje. Jeg 
tror på et stærkt fællesskab, og 
jeg tror på, at accept og tolerance 
skaber forståelse og respekt. 

ERFARINGER
Tidligere medlem af byrådet i Silke-
borg kommune (2018-2022) som 
Formand for Klima og Miljøudval-
get, medlem af Økonomi og Erh-
vervsudvalget samt næstformand i 
Gudenåkomitéen. Medlem af lokal-
bestyrelsen SF Silkeborg

OM 
Jeg er gift og har børn og 
børnebørn. Er med i SFs klima-, 
miljø- og naturudvalg, grøn mob-
ilitet-udvalg og Teknik&Miljø-net-
værk i København. Var i 21 år leder 
af Rådet for Grøn Omstilling (tidl. 
Det Økologiske Råd) frem til 2018 – 
og fortsat frivillig her. Miljøstyrels-
en 1980-90. Medlem af SF siden 
1991 (og i 1972-75). Har siddet i LL 
de sidste 4 år.

KOMPETENCER
Har arbejdet bredt med klima og 
miljø – f.eks. energi, transport, 
landbrug, kemikalier. Grønne job – i 
mange år i samarbejdet med fag-
bevægelsen. Grønne investeringer 
i pensionskasser - aktiv i min egen 
- P+ for ingeniører og DJØF’ere. 
Erfaring med EU og NGO-samarbe-
jde i Europa. Og mange workshops i 
SF, grønne kurser for nye folketing-
skandidater m.v. 

HVAD VIL DU BIDRAGE MED
Jeg vil medvirke til: Fortsat videre-

udvikling af SFs seje politik, især på 
det grønne område. Vi har udviklet 
os med stormskridt de seneste år. 
Jeg har selv bidraget bl.a. til de 
meget konkrete og gennemarbejd-
ede klimaplaner, som SF har ud-
sendt. Den udvikling skal fortsætte. 
Vil f.eks. arbejde for, at SF går i 
front med grønne skatter, som er 
afgørende for at påvirke adfærden 
hos forbrugere og virksomheder – 
f.eks. ift. 70%-målet i 2030.

ERFARINGER
Medlem af Det Miljøøkonomiske Råd 
(hos vismændene) og styregrup-
pen for Broen til Fremtiden (paraply 
for fagforbund og NGO’er), tidl. 
formand for 92-gruppen (paraply 
for miljø- og udviklings-NGO’er).

Partiforening: SF Silkeborg
Titel: Pædagog
Mail: Forestif82@gmail.com
Telefon: 20585011
Facebook:  
Facebook.com/clausforfremtiden

Partiforening: Indre By
Titel: 
Mail: christian@rgo.dk
Telefon: 28580698
Facebook:  
Facebook.com/christian.ege.9849 



12 LANDSLEDELSEN 13LANDSLEDELSEN

JACOB 
KLIVAGER 
VESTERGAARD

JENS 
KRISTIAN 
LAURSEN
OM 
Jeg er 55 år gammel, tidligere 
formand 3F Randers Transport har 
5 voksne børn, 1 barnebarn og 2 
hunde. Jer er socialist helt ind i 
hjertet.

KOMPETENCER
Jeg har organisatorisk erfaring fra 
mere end 20 år i lokal politik, og 
ikke mindst fra 10 år som fagforen-
ingsformand. dette har både givet 
mig forhandlererfaring og lært mig 
kompromis vejen.

HVAD VIL DU BIDRAGE MED
Jeg vil bidrage med humor, empa-
ti, politisk tæft, nysgerrighed og 
skabe et godt arbejdsmiljø

ERFARINGER
Jeg er næstformand i Vandmiljø 
Randers, medlem af SF Randers 
bestyrelse, 1. ste suppleant til 
byrådet, samt bestyrelses medlem i 
Valdemarhus fonden

OM 
Jeg er 31 år, har en søn på 7 og 
arbejder til daglig for, at vi begge 
kan få en grøn fremtid. Derfor skal 
SF have mere indflydelse, så vi kan 
rykke Danmark i en grøn og rød ret-
ning. Til daglig arbejder jeg med at 
få udbredt vedvarende energi. Det 
kræver en god blanding af teknisk, 
strategisk og politisk forståelse. 
Det vil jeg gerne dele med SF.

KOMPETENCER
Jeg håber, at jeg kan give land-
sledelsen flere værktøjer til at få 
realiseret vores nye grønne pro-
gram så vi kan få vores vedtagende 
politik til at blive til mere vedvaren-
de energi og konkrete CO2-reduk-
tioner. Jeg bidrager også gerne 
lokalt og organisatorisk med at 
give viden til at skubbe den grønne 
omstilling i gang.

HVAD VIL DU BIDRAGE MED
Jeg vil styrke vores politikudvikling 
og strategiske overvejelser. Vi skal 
have vores ideologiske ståsted 

med ind i forhandlingerne, men 
først og fremmest sørge for at 
få maksimalt indflydelse på vores 
politik. Derfor ser jeg gerne at vi 
styrker SFs organisation, så tror 
jeg også vi får bedre indflydelse og 
flere SF-ambassadører.

ERFARINGER
Bestyrelsesmedlem hos SF på 
Nørrebro (2021-nu), folketingskan-
didat i SF Nordjylland (2013-2019), 
landsformand for SFU (2017-2019), 
landsledelsesmedlem i SFU (2013-
2019), formand for SF Aalborg 
2016-2017 og byrådskandidat for SF 
Aalborg (2013).

Partiforening: Randers
Titel: tidligere Fagforeningsfor-
mand
Mail: jenskrlaursen66@gmail.com
Telefon: 27451096
Facebook:  
Facebook.com/jens.k.laursen

Partiforening: SF Nørrebro
Titel: Chef for politik og kommu-
nikation i Dansk Solkraft
Mail: jkv@dansksolkraft.dk
Telefon: 61305117
Facebook:  
Facebook.com/jacob.k.vestergaard
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KARINA 
LORENTZEN 
DEHNHARDT

KARSTEN 
HØNGE
OM 
64 år, 1 kæreste, 2 børnebørn, 3 
børn. Har arbejdet og boet i ud-
landet, og rejst jorden rundt nogle 
gange. Udlært tømrersvend og 
tidligere fagforeningsformand. 
Først og fremmest er jeg stadig 
en Fanden-i-volds rød-grøn ak-
tivist. Politik skal ikke være unødig 
kedeligt!

KOMPETENCER
Stort netværk i hele partiet og i 
fagbevægelsen, både offentlige og 
private. Arbejdede gennem mange 
år med professionel ledelse. Kender 
samfundet fra mange sociale, 
klassemæssige og politiske vin-
kler, blandt andet som medlem 
af Odense Byråd, Fyns Amtsråd 

og Regionsrådet for Syddanmark. 
Intern dialog og partidemokrati er 
hjerteblod.

HVAD VIL DU BIDRAGE MED
Taler lige ud af posen om forhold 
som betyder mest for almindelige 
mennesker. Jeg er vel en “verbal 
nævefighter”. Vil bidrage til at SF 
står skarpt og med større folkelig 
gennemslagskraft. Vi skal være 
talerør for de, som ikke selv magter 
at råbe op.

ERFARINGER
Valgt til Folketinget. Medlem af 
landsledelsen og partiets daglige 
ledelse.

OM 
Jeg er 48 år, gruppefmd. for SF, 
fmd. for landidistriktsudvalget 
og retspolitisk ordfører.. Jeg er 
optaget af at bekæmpe uligheden 
– økonomisk og socialt. For mig 
handler det om værdige kår og lige 
adgang til fællesskabet for alle.  
Sikkerheden digitalt skal øges, 
og beskyttelsen bør følge med. 
Jeg kæmper for Danmarks første 
børnebeskyttelseslov.

KOMPETENCER
Jeg har fulgt SF i mange år – som 
medlem af både folketinget, kom-
munalbestyrelsen i Kolding og som 
menigt medlem. Derfor kender jeg 
vores ståsted som rødt og grønt 
parti og kan bidrage med at sikre 
en retning til gavn for alle. Desuden 
vil jeg gerne bidrage med at skabe 
en godt og tæt samarbejde mellem 
Folketingsgruppen og Landsledels-
en.

HVAD VIL DU BIDRAGE MED
Godt samarbejdsklima, erfaring 
med partiets arbejde - strategisk 
og praktisk.

ERFARINGER
Gruppeformand, formand for 
udvalget for øer og landdistrikter, 
retspolitisk ordfører.

Partiforening: Odense
Titel: Folketingsmedlem
Mail: karsten.honge@ft.dk
Telefon: 61624595
Facebook:  
Facebook.com/karstenhoenge

Partiforening: Kolding
Titel: Folketingsmedlem
Mail: Karina.Dehnhardt@ft.dk
Telefon: 61623045
Facebook: Facebook.com/ 
karinalorentzendehnhardt
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LAILA 
LAURIDSEN

LISE 
MÜLLER
OM 
Jeg er uddannet sygeplejerske og 
master i sundhedspædagogik, fordi 
jeg synes forebyggelse er vigtigt. 
Jeg har mand og 2 børn og genop-
stiller til LL. Kampen for retfær-
dighed og mod uligheden og for at 
udvikle den offentlige sektor er mit 
politiske benzin. Der er fortsat brug 
for et tydeligt venstreorienteret 
parti, der finder stier og løsninger.

KOMPETENCER
Jeg har været med til at udvikle 
SF´s kravstrategi til FT19 og strate-
gi for KRV21. Jeg arbejder for at 
inddrage så mange som muligt i 
processerne, så flere bliver hørt og 
har ejerskab. Som en del af arbe-
jdsplanen arbejder jeg for at styrke 
partiforeningerne, for det giver et 
stærkt SF. Jeg har været med i LL 

siden 2014 og næstformand siden 
2017

HVAD VIL DU BIDRAGE MED
Som næstformand siden 2017 kan 
jeg bidrage med et stort kendskab 
til SF samt ideer til hvordan parti-
foreningerne fortsat styrkes. Jeg 
er bindeled til KPLU og regionsrød-
derne, for det er vigtigt at de bliver 
hørt. Det skal være mere attrak-
tivt at være med i SF, derfor skal 
aktiviteterne udvikles så det bliver 
lettere at diskutere og udvikle 
politik.

ERFARINGER
Regionsrådsmedlem 2009-2017, LL 
siden 2014, Næstformand siden 2017

OM 
Jeg er ideolog; klasseanalyse er 
afgørende i politikudviklingen. 
Aktivist; forandring kommer kun, når 
vi kæmper i fællesskab. Demokrat; 
tager uenighed internt. Socialist; 
økonomien skal gøres demokratisk 
og vores velfærd skal igen være 
stærk. Feminist; lige muligheder 
uanset køn, økonomi og etnicitet. 
Historiker og mor til Aksel og Vilfred.

KOMPETENCER
Erfaring med politikudvikling; bl.a. 
med SF’s boligskattepolitik, familie-
politik og SFU’s seneste princippro-
gram. Grundig og lyttende; prioriterer 
medlemsmøder og medlemsforum, 
fordi vi skal inddrage medlemmernes 
viden og hverdagens eksperter i LL’s 
debatter. Kampagneerfaring bl.a. fra 
kampen for gratis psykologhjælp og 
lokale lærepladsklausuler.

HVAD VIL DU BIDRAGE MED
At vi har fingeren på pulsen og finder 
socialistiske svar på de spørgsmål, 
der fylder hos folk. De seneste år 

har jeg bl.a. haft fokus på, at vi fik 
leveret løsninger på fødselsområdet, 
afklaret vores syn på hjemmepasning 
og adresseret problemerne med 
den danske model på det offentlige 
område. Vil også bidrage til mere 
politiske og sociale træf.

ERFARINGER
Landsledelsesmedlem (siden 2016) 
og tovholder for SF Aarhus’ erh-
vervs- og økonomigruppe. Tidlig-
ere folketingskandidat i Østjylland 
(2013-18), partiforeningsformand 
(2011-18), medlem af SF’s udvalg 
for økonomi og omfordeling, land-
sledelsesmedlem i SFU (2009-14).og 
medlem af diverse grupper, der har 
lavet medlemsuddannelse, kandida-
tuddannelse og træf.

Partiforening: Gentofte
Titel: Sygeplejerske
Mail: lise.muller@ft.dk
Telefon: 28964030
Facebook: Facebook.com/LiseSF

Partiforening: Aarhus
Titel: Gymnasielærer, cand.mag. i 
historie og landsledelsesmedlem
Mail: lailalauridsen@hotmail.com
Telefon: 23478912
Facebook:  
Facebook.com/lailalauridsen 
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MARIANNE 
BIGUM

MARIANNE 
HUNDEBØLL
OM 
Marianne Hundebøll, 58 år Medlem 
af kommunalbestyrelsen i Odder for 
SF Privat bor jeg sammen med min 
kæreste. Jeg har 3 voksne børn 
og et barnebarn. I mange år har 
jeg været med til at planlægge og 
udfører Livølejeren. Når jeg slapper 
af er det med strikketøj eller en 
god bog.

KOMPETENCER
Jeg arbejder som ergoterapeut i 
kommunen - planlægge udskrivelse 
fra sygehus - vurderer behov for, 
plads til og bevilling af hjælpem-
idler i borgerens hjem. En opgave 
der er vokset i forhold til hurti-
gere udskrivelser. Jeg arbejder i 
det krydsfelt mellem regioner og 

kommuner som den nye sundheds-
reform kigger ned i.

HVAD VIL DU BIDRAGE MED
Jeg ønsker at bidrage med min vid-
en og erfaring fra kommunalpolitik. 
Dertil idéer til fortsat udvikling af 
medlemsdemokrati samt det vig-
tige samspil mellem SF Christians-
borg, regions/ kommunalbestyrel-
ser/partiforeninger. Jeg er stærk 
i samarbejde. God til sparring, at 
lytte og komme med konstruktive 
forslag.

ERFARINGER
Medlem af kommunalbestyrelsen 
i Odder for SF. Formand for Kultur 
og Fritidsudvalget - der også skal 
udsøge nye måder til borgerind-
dragelse og demokrati. Suppleant i 
Forretningsudvalg og bestyrelse for 
LAG Odder/Hedensted, KPLU Medlem 
af KKR Region Midtjylland Bestyrelse 
for SFOF.

OM 
Jeg bor på Nørrebro med min 
kæreste og vores tre børn. Jeg 
er ingeniør og har mit eget firma 
indenfor rådgivning om plasticfo-
rurening og cirkulær økonomi. Her 
deler jeg min viden og designer 
projekter indenfor grøn omstill-
ing, grønne virksomheder og grøn 
politikudvikling. Min drivkraft er at 
skabe forandring og inkluderende 
fællesskaber – nye veje.

KOMPETENCER
Jeg er medlem af SF siden 2004. 
Jeg har god forståelse for partiet 
organisatorisk og politisk. Jeg har 
mange års erfaringer som besty-
relsesmedlem i SF men også i frivillige 
organisationer. Særligt på det grønne 
område har jeg indsigt, erfaring og et 
godt netværk også uden for partiet, 
og er god til at se sammenhænge og 
tænke i langsigtet udvikling.

HVAD VIL DU BIDRAGE MED
Jeg kan særligt godt lide at lave or-
ganisatorisk arbejde, at hjælpe med 

at løse opgaver og få tingene til at 
køre. Jeg vil i landsledelsen gerne 
bidrage med, at vi får endnu flere 
medlemsinddragende aktiviteter og 
politikudvikling, og får flere aktive 
medlemmer i partiforeningerne. Og 
så vil jeg gerne hjælpe partiet og 
styrke vores grønne politik.

ERFARINGER
Jeg er formand for SF’s klima, miljø 
og naturudvalg og er for nyligt 
blevet medlem af SF Nørrebros 
bestyrelse. Jeg har igennem årene 
haft mange poster i SF bl.a. par-
tiforeningsformand, medlem af 
kommunalbestyrelsen, medlem af 
regions- og storkredsbestyrelser, 
medlem af SF’s faglige udvalg og 
administrator af medlemsforum.

Partiforening: Odder
Titel: Ergoterapeut
Mail: m.hundeboell@gmal.com
Telefon: 21913715
Facebook:  
Facebook.com/mariannehundeboell

Partiforening: Nørrebro
Titel: Formand for SF’s klima, miljø 
og naturudvalg
Mail: manse@cybergal.com
Telefon: 31208217
LinkedIn:  
linkedin.com/in/marianne-bigum 
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MICHAEL 
GRAAKJÆR

MOGENS 
STIG 
MØLLER
OM 
Jeg har været medlem af SF siden 
1988 og har været medlem af 
HB (1990-94), siddet 3 period-
er i kommunalbestyrelser som 
udvalgsformand og været parti-
foreningsformand i flere omgange. 
Jeg har også været folketings- og 
regionsrådskandidat. Jeg har også 
været både TR og AMR og medlem 
af kredsstyrelsen i hhv. DLF’s kreds 
15 og kreds 44.

KOMPETENCER
Jeg har erfaring med flere poli-
tikområder både som SF’er og som 
TR/AMR. Jeg har udarbejdet oplæg 
om f. eks. udligning, boligpolitik, 
forsvars- og sikkerhedspolitik m.m.  
til brug i flere sammenhænge i SF. 

Jeg har en bred viden om sam-
fundsforhold og gode analytiske og 
kommunikative færdigheder. Jeg 
blev i 2017 cand. mag. i historie og 
dansk fra RUC.

HVAD VIL DU BIDRAGE MED
Jeg vil bidrage til at fastholde sam-
menhængen mellem bekæmpelse 
af ulighed og løsningen af kli-
makrisen. Hvis vi ikke gør op med 
uligheden, kan vi ikke løse kli-
makrisen. Det kræver et opgør med 
fattigdom og herunder en retfær-
dig udligningsordning. Derudover 
kan jeg bl.a. bidrage i forhold til 
yderområder, faglig politik og med 
ideologiudvikling.

ERFARINGER
SF: Formand for SF – Odsherred 
Medlem af bestyrelsen i Fagligt 
Landsudvalg Formand for udvalget 
for ideologisk udvikling.  Danmarks 
Lærerforening: Repræsentant for 
pensionisterne i DLFs Kreds 44 
i Kredssamarbejdet Sjælland på 
tværs.

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 klima- og 
energigruppe og ift. socialt udsatte 
Heldigvis er der også tid til gode 
oplevelser i naturen med både 
kone, børn og børnebørn.

KOMPETENCER
Jeg har virket i fagbevægelsen i 
over 30 år på man niveauer, lige fra 
TiR til næstformand i en fagforen-
ing.  Udover bestyrelsesarbejde i 
mange faglige organisationer, har 
jeg siddet 10 år i A/S-bestyrels-
en for et milliardfirma.. I SF har 
jeg været i mange bestyrelser og 
enkelte udvalg under LL.

HVAD VIL DU BIDRAGE MED
Jeg vil arbejde for en endnu bedre 
sammenhæng mellem alle niveauer 
i partiet og sikre at medlems-
demokratiet bliver udfoldet fuldt ud 

– især i forbindelse med politikud-
viklingen Jeg vil desuden arbejde 
for at styrke den grønne dagsorden 
og at styrke vores arbejdsmarked-
spolitiske profil.

ERFARINGER
Formand for SF-Stevns, Formand 
for SF-Faglige Landsudvalg, Besty-
relsesmedlem i SF-Region Sjælland, 
Folketingskandidat i Region Sjæl-
land, tidligere medlem af LL

Partiforening: Odsherred
Titel: Pensioneret lærer og cand.
mag. i dansk og historie
Mail: mmstevns@gmail.com
Telefon: 60636748
Facebook:  
Facebook.com/mogens.stig.moller

Partiforening: Stevns
Titel: 
Mail:  
graakjaer.aagaard@hotmail.com
Telefon: 31510161
Facebook:  
Facebook.com/graakjaer.aagaard 



22 LANDSLEDELSEN 23LANDSLEDELSEN

NANNA 
BONDE

NIELS 
HAXTHAUSEN
OM 
mod ulighed, ringeagt for det 
offentlige og klimanøl. Vi har råd 
til et en stærkere grøn indsats– 
samtidigt med styrket velfærd og 
lighed. SF er kernen i den indsats. 
Det bruger jeg al min arbejdsenergi 
på, lokalt, regionalt og på landsplan 
– og ikke mindst som projektleder 
og redaktør på det grønne program. 
Jeg er gift, far til 2 og farfar til 5

KOMPETENCER
Solid organisatorisk erfaring med 
projekt- og mødeledelse, analys-
er – og strategisk arbejde – både 
i SF og i mit arbejde som ingeniør 
i det private. Jeg har bred teknisk 
og økonomisk indsigt – på et godt, 
marxistisk fundament. Var aktiv i 
studenterorganisationer, fagforen-

ing og skolebestyrelse – både med 
kampagnearbejde, organisation og 
politik

HVAD VIL DU BIDRAGE MED
Jeg kan bidrage med organisering, 
information til og kontakt med par-
tiforeninger og regioner og støtte 
til udvalgene. Dialog inspirerer mig 
till nye ideer og vinkler. Mit fok-
us vil være klima, natur, velfærd, 
økonomi og ulighed. Jeg holder øjet 
på bolden og klør på med ener-
gi – uanset om det er et møde, en 
valgkamp eller et politisk oplæg

ERFARINGER
Medlem i bestyrelsen i partiforenin-
gen og i den lokale baggrundsgruppe 
i SF Lyngby Taarbæk. Folketingskan-
didat. 1. suppleant til kommunal-
bestyrelsen. Delegeret og bestyrel-
sessuppleant SF region hovedstaden, 
2019-21 medlem af SF’s udenrig-
spolitiske udvalg, siden udvalget for 
klima, miljø og natur. Projektleder for 
det grønne program.

OM 
Jeg er for nylig blevet færdigud-
dannet sociolog, hvor jeg har 
skrevet speciale om borgerdrevne 
energiprojekter. Nu forsøger jeg 
mig som iværksætter i en start-up, 
inden jeg om et par måneder går 
på barsel. Jeg har tidligere siddet 
i bestyrelsen i Sind Ungdom, og 
psykisk sårbarhed er et emne, som 
er vigtigt for mig i politik.

KOMPETENCER
Jeg har mange års erfaring med 
både politisk analyse og organisa-
torisk arbejde, som jeg mener er 
vigtige kompetencer i landsledels-
en. Det sidste år har jeg været 
meget engageret i vores partis 
arbejde med at skabe en mere 
inkluderende kultur uden sexisme 
o.lign., hvor jeg har stået i spidsen 
for landsledelsens følgegruppe.

HVAD VIL DU BIDRAGE MED
Jeg er stærk til både politik- og 
kampagneudvikling, som jeg gerne 
vil bidrage med i landsledelsen. Jeg 

synes, at det er vigtigt, at vi har 
en strategisk ledelse, som tænker 
fremad og er på forkant. Derudover 
har ledelsen et stort ansvar i at 
sikre den organisatoriske udvikling 
af partiet, og sørge for at alle dele 
af partiet er inkluderet.

ERFARINGER
Jeg har siddet i SF’s landsledelsen 
siden 2018, samt fra 2015-2017, 
hvor jeg deltog som landsfor-
mand for SF Ungdom. I dag er jeg 
folketingskandidat for SF i Syd- og 
Sønderjylland og sidder i partiets 
sundhedsudvalg.

Partiforening: Lyngby Taarbæk
Titel: 
Mail: nielshaxthausen@gmail.com
Telefon: 53792725
Facebook:  
Facebook.com/nielshaxt

Partiforening: SF Tønder
Titel: Sociolog
Mail: Nanna.bonde@gmail.com
Telefon: 23390043
Facebook:  
Facebook.com/nanna.bonde
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PETER 
KROMAN 
BREMS

RASMUS 
HENRIKSEN
OM 
Jeg er 37 år og vokset op på Fyn, 
men bor nu i Hvidovre med min 
kæreste, Sara og vores datter, 
Anna, på 2 år. Jeg er elektriker og 
arbejder til dagligt på byggepladser 
i Kbh. Jeg har de sidste 4 år været 
en del af Landsledelsen og jeg vil 
arbejde for, at endnu flere af mine 
kollegaer kommer til at få øjnene 
op for SF.

KOMPETENCER
Jeg har bred viden på det faglærte 
arbejdsmarked og uddannelsesom-
råde. Jeg har arbejdet med social 
dumping i en projektstilling i Dansk 
El-forbund. Derudover har jeg 
arbejdet med grøn omstilling og 
klima. Det er vigtigt, at vi kommu-

nikerer tydeligt og jeg har med en 
uddannelse som faglig menings-
danner og på SF-kurser arbejdet 
meget med netop dette.

HVAD VIL DU 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 bestyrelsesar-
bejde, samt arbejde i udvalg både 
lokalt og nationalt.

ERFARINGER
Landsledelsesmedlem Næstformand 
SF’s faglige landsudvalg Medlem af 
SF’s uddannelsesudvalg Medlem af 
SF’s udvalg for ny økonomi og om-
fordeling Folketingskandidat Besty-
relsesmedlem SF Hvidovre Medlem 
af baggrundsgruppe til kommunal-
bestyrelsen i SF Hvidovre

OM 
Jeg er 32 år, bor i Aarhus sam-
men med min hustru Miriam og 
arbejder til daglig i HK Østjylland 
som faglig medlemsrådgiver. Jeg 
blev medlem af SF i 2005, og var 
i ti år kerneaktiv i SFU, bl.a. som 
medlem af landsledelsen og forret-
ningsudvalget samt som ansat. Fra 
2017-21 var jeg næstformand for 
SF Aarhus, hvor jeg i dag er besty-
relsesmedlem.

KOMPETENCER
Jeg har et indgående kendskab til 
vores partis historie, ideologiske 
udgangspunkt og organisation, 
som gør mig i stand til bidrage med 
præcise analyser af de politiske 
udfordringer og problemstillinger, 
som vi står overfor. Samtidig har 
jeg en stærk lokal fundering og 
erfaring med hverdagen som lokal 
partifrivillig, som mangler i ledelsen 
i dag.

HVAD VIL DU BIDRAGE MED
Udvikling af en skarpere profil i 

vores arbejdsmarkedspolitik, der 
kan få SF til at stå langt stærkere 
blandt arbejdere, funktionærer og 
andre privatansatte lønmodtag-
ere. Derudover vil jeg gerne være 
med til at skabe en mere direkte 
forbindelse mellem baglandet og 
vores partis daglige ledelse, og 
derigennem videreudvikle vores 
partidemokrati.

ERFARINGER
Medlem af SF Aarhus’ bestyrelse. 
Medlem af Egaa Gymnasiums 
bestyrelse. Medlem af Bevil-
lingsnævnet i Aarhus Kommune. 
Tidligere næstformand for SF Aar-
hus (2017-2021) Tidligere medlem 
af SF Ungdoms’ landsledelse og 
forretningsudvalg (2010-2016)

Partiforening: Hvidovre
Titel: Elektriker
Mail: rph.elc@gmail.com
Telefon: 20876512
Facebook:  
Facebook.com/RasmusHenriksenSF 

Partiforening: Aarhus
Titel: Fagforeningsrådgiver (HK)
Mail: peterkroman.sf@gmail.com
Telefon: 41351329
Facebook:
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SERDAL 
BENLI

SIGURD 
AGERSNAP
OM 
Jeg er 29 år og bor i Lyngby med 
min kæreste. Jeg har været medlem 
af SF og SFU siden 2009. Til daglig 
sidder jeg i kommunalbestyrels-
en i Lyngby-Taarbæk, hvor jeg er 
viceborgmester og formand for 
Dagtilbudsområdet. Dertil arbejder 
jeg i Danmarks Radio. Når jeg ikke 
laver politik, så spiller jeg så meget 
fodbold, som tiden tillader.

KOMPETENCER
Jeg har en god forståelse for 
udfordringerne ude i kommunerne 
- uagtet om det er budgetlov-
ens spændetrøje, benspænd for 
opsætning af solceller eller beskæf-
tigelseslovens snørklede krav. Jeg 
har beskæftiget mig indgående med 

økonomiske emner og i særdeleshed 
med boligmarkedets udvikling. Jeg 
er en holdspiller på fodboldbanen 
såvel som i politik.

HVAD VIL DU BIDRAGE MED
Jeg vil forsøge at være bindeled 
mellem Landsledelsen og partiets 
kommunale bagland. Eksempler 
som gratis psykologhjælp, kamp-
en for rent drikkevand og mini-
mumsnormeringer viser tydeligt, 
hvor meget vi kan rykke, når vi 
løfter i flok. Men der er stadig et 
uforløst potentiale. Vi skal være 
bedre til at erfaringsudveksle på 
tværs af partiet.

ERFARINGER
2018-2022: Landsledelsesmedlem i SF. 
2018-2022: Medlem af Kommunal-

politisk landsudvalg SF. 
2018-: Medlem af Kommunalbesty-

relsen i Lyngby-Taarbæk. 
2022-: Viceborgmester i Lyng-

by-Taarbæk. 
2022-: Formand for Dagtilbudsud-

valget.

OM 
Jeg er 42 år, næstformand i SF, 
viceborgmester og formand for 
børneområdet i Gladsaxe og sup-
pleant til Folketinget. Jeg er gift 
med Sibel og far til Robin på otte 
år og har i mange år arbejdet som 
konsulent med organisations-, 
ledelses- og kompetenceudvikling i 
ministerier.

KOMPETENCER
Gennem min kommunal- og re-
gionalpolitiske baggrund har jeg 
indsigt i de udfordringer, vores 
velfærdssamfund står overfor. 
Som nuværende og tidligere HB/
LL-medlem og via mit arbejde har 
jeg desuden stor erfaring med 
nytænkning omkring organisa-
tionsledelse og –forandringer i en 
politisk organisation, hvor fokus 
ligger på medlemsinddragelse.

HVAD VIL DU BIDRAGE MED
Hvis LL igen betror mig den ære-
fulde næstformandspost, vil jeg 
arbejde på at videreudvikle SF til 

en stærk og inddragende partio-
rganisation. Vi skal fortsat være 
venstrefløjens vigtige stemme i 
dansk politik, tage ansvar og skabe 
forandringer for fællesskabet.

ERFARINGER
Næstformand siden 2019, byråds-
medlem 2010-2022 og regionsråds-
medlem 2005-2009

Partiforening: SF Lyngby-Taarbæk
Titel: Viceborgmester i Lyngby- 
Taarbæk Kommune
Mail: sigurd.gustavson@gmail.com
Telefon: 60759125
Facebook:  
Facebook.com/SigurdAgersnap

Partiforening: SF Gladsaxe
Titel: Næstformand
Mail: serdal.benli@ft.dk
Telefon: 27208860
Facebook:  
Facebook.dk/serdalbenlisf
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TROELS 
STRU 
SCHMIDT

OM 
Jeg er far til 3, aktivist, optimist, 
socialist, forsker, folketingskandidat 
og gymnasielærer. Vi bor i fami-
liekollektiv i Søborg, og jeg bruger 
mit arbejdsliv på at undervise og 
tale med unge mennesker på Vest-
egnen, hvor mange har det svært 
efter corona-isolation. Min fritid 
bruger jeg helst i den danske natur, 
som jeg elsker og bekymrer mig om.

KOMPETENCER
Med min forskerbaggrund, FN-erfa-
ring og viden inden for det grønne 
og global udvikling, har jeg bidra-
get til forhandlinger om Danidas-
trategi, om kommunale klima/
naturudvalg og som delegeret til to 
FN-klimatopmøder. Jeg har lavet 
SF-demokratiworkshops på tre 
kontinenter og skabt blivende net-
værk mellem SF og NGO’er, græs-
rødder og fagforeninger.

HVAD VIL DU BIDRAGE MED
Med hårdt arbejde, faglig indsigt og 
internationalt udsyn vil jeg kæmpe 

for:
En grøn agenda: DK klimaneutral 
senest 2040 - Stop tabet af biodiver-
sitet - Bekæmp atomkraftfantasierne 
- Beskyt vores drikkevand
Livet efter corona: Godt ungdomsliv 
efter lange nedlukninger - Mere tid og 
omsorg til vores ældre - Massiv ind-
sats til coronaramte udviklingslande

ERFARINGER
Folketingskandidat og talsmand for 
Folkets Klimamarch i Rødovre og 
Herlev. Landsledelsens repræsent-
ant i udenrigspolitisk udvalg og i 
SFOF. Formand, SFs Internationale 
Netværk. Tovholder for klimagrup-
pen, SFs Grønne Program. Tidlig-
ere lokalformand på Nørrebro og i 
Aarhus, kandidat til Europaparla-
mentet, to gange delegeret til FNs 
COP-møder og meget mere...

Partiforening: SF Gladsaxe
Mail: troels@stru.dk
Telefon: 61681982
Facebook:  
Facebook.com/troelsstru

OM AFSTEMNINGEN TIL LANDSLEDELSEN
Der skal vælges 16 medlemmer. På landsmødet skal der stemmes på mindst 
5 og højst 9 kandidater. 

Landsledelsen består i øvrigt af en lokalt valgt kandidat fra hver storkreds.
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JESPER 
VAN DAM 
LAUGESEN

LEIF 
DONBÆK
OM 
Far, advokat, teamleder i en af lan-
dets største fagforeninger, forfat-
ter og klummeskribent

KOMPETENCER
Efterhånden ganske mange år 
både i SF, andre organisationer og i 
professionelle sammenhænge med 
lovtolkning

HVAD VIL DU BIDRAGE MED
Forsat udvikling og tilsikring af 
overholdelse af SF’s love og regler

ERFARINGER
Kritisk revisor SF-København

OM 
47 år. Vicedirektør på ENIGMA - 
Museum for post, tele og kommu-
nikation. Far til tvillinger.  Og SF’er 
siden starten af 90’erne.

KOMPETENCER
I mine 14 år i Lovnævnet, heraf de 
13 som formand, har vi behand-
let sager, der har bragt os rundt 
i snart sagt alle afkroge af SFs 
love og regler. Jeg har derigennem 
oparbejdet viden om såvel ord, 
fortolkninger, sædvaner og praksis 
(og hvornår disse kommer på kant 
med de interne regler) i SFs organ-
isation.

HVAD VIL DU BIDRAGE MED
Fortsat at arbejde for at evt. 
disputter med udgangspunkt i 
SF’s love og regler afklares hurtigt 
og effektivt samt være en spar-
ringspartner for Landsledelsen og 
øvrige SF’ere ved udformning og 
revision af samme.

ERFARINGER
Formand for lovnævnet. Sup-
pleant i Lokaludvalg Amager Øst. 
Skolebestyrelsesmedlem. Tidligere 
partiforeningsformand, regions-
bestyrelsesmedlem, opstillet som 
kandidat m.m.

Partiforening: Amager
Titel: Advokat
Mail: leif.d.thomsen@gmail.com
Telefon: 20667216
Facebook:  
Facebook.com/leif.d.thomsen

Partiforening: Amager
Titel: Vicedirektør
Mail: jesper@laugesen.org
Telefon: 28728748
Facebook:  
Facebook.com/jesper.laugesen 
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TOBIAS 
TRIER HOOGE 
HANSEN

Jeg er jurist og fuldmægtig i 
Skatteankestyrelsen, og jeg bor 
på Østerbro. Har lavet masser af 
foreningsarbejde gennem årene. 
Har en god indsigt i partiets love og 
den generelle foreningsret. Jeg kan 
bidrage med at indgå i et samarbe-
jde med de 2 andre lovnævnsmed-
lemmer om at understøtte par-
tiledelsen og hjælpe medlemmerne 
med at forstå og bruge partiets 
love, sådan at vi kan fokusere på 
det, SF er sat i verden for, nemlig 
at kæmpe for en socialt retfær-
dig og miljømæssigt bæredygtig 
verden.

Partiforening: SF Østerbro
Titel: Medlem af Lovnævnet  
siden 2014
Uddannelse: Cand.Jur.
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ANDREAS 
SEEBERG

MAX 
HVORNUM
OM 
Kasserer ved SF Køge og SF Sjæl-
land

KOMPETENCER
Har været revisor før samt er jeg 
kasserer ved 2 partiforeninger - se 
ovenfor

HVAD VIL DU BIDRAGE MED
Min erfaring inden for SF regnskab

ERFARINGER
Kasserer ved 2 partiforeninger

OM 
Jeg har været aktiv i SF, min alder 
på trods, i en menneskealder. Jeg 
har igennem alle årene fundet at 
det ikke er det politikudviklende 
arbejde der har primært fokus men 
derimod det organisatoriske og 
økonomiske. derfor har jeg igen-
nem de sidste mange år varetaget 
økonomien i en af landets største 
partiforeninger i Aarhus. 

KOMPETENCER
Jeg har igennem en årrække været 
ansvarlige for økonomien i SF Aar-
hus, en af landets største parti-
foreninger. 

HVAD VIL DU BIDRAGE MED
Jeg har syn for detaljen og ved 
hvilke spørgsmål der skal stilles for 
at få belyst alle sider af de økono-
miske prioriteringer 

ERFARINGER
Kasserer i SF Aarhus 

Partiforening: SF Køge
Titel: Kasserer
Mail: max.hvornum@hvornum.dk
Telefon: 25218975

Partiforening: Aarhus
Titel: Kasserer
Mail:  
Andreas.h.seeberg@gmail.com
Telefon: 50240417
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VAGN KJÆR-
HANSEN

OM 
Jeg er 61 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 kommunalbestyrelsen i Brøndby 
siden 2006.

KOMPETENCER
Jeg kender SFs organisation rigtig 
godt. Jeg er civilingeniør af uddan-
nelse, og har altid haft god sans 
for tal. I mange år har jeg arbejdet 
med edb, internet og kommunika-
tion. 

HVAD VIL DU 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. 

ERFARINGER
Jeg er kasserer i partiforening, 
storkreds og regionsorganisation 
og aktiv i bestyrelserne de tre 
steder. Desuden er jeg medlem af 
kommunalbestyrelsen i Brøndby.

Partiforening: Brøndby
Titel: Byrådsmedlem
Mail: vagnkh@gmail.com 
Telefon: 60612284
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ANNA 
AMALIE 
KÜHNE KJÆR

ANNI SPIELE

OM 
Jeg har været medlem af SF i 3 
år og har nydt det fællesskab og 
de værdier, som præger partiet. 
Det vil jeg gerne arbejde for. I de 
senere år er jeg blevet tiltagende 
mere optaget af ligestilling og sex-
isme, og er jeg derfor bl.a. i sty-
regruppen for Ligelønsbevægelsen 
#SlutMed1969. Jeg er 53 år, single 
og bor i Skovlunde (Storkøben-
havn).

KOMPETENCER
Som socialrådgiver har jeg erfaring 
i at arbejde sammen med menne-
sker, det står i vanskelige livssitua-
tioner. Som tillidsrepræsentant og 
leder har jeg været medansvarlig 
for at sikre et rummeligt arbejd-
smiljø på arbejdspladserne. Jeg har 

erfaring i at undervise og rådgive 
samt give andre sparring for at de 
kunne finde deres egne løsninger.

HVAD VIL DU BIDRAGE MED
Jeg har en tro på styrken i 
mangfoldighed og en veludviklet 
sans for retfærdighed. Derudover 
har jeg en grundlæggende respekt 
for mennesker og en evne til at se 
nuanceret på de fleste situation-
er. Jeg vil gøre mit bedste for at 
bidrage til løsninger og til, at de 
involverede vil føle sig set og hørt, 
og kan se sig selv i de beslutninger 
der tages.

ERFARINGER
Jeg er bestyrelsesmedlem i Dansk-
Socialrådgiverforening, Region Øst. 

OM 
Mit navn er Anna og jeg arbejder 
til daglig som landsforkvinde for 
SF Ungdom. Her har jeg været 
aktiv siden 2016 og haft mange 
forskellige opgaver - både politiske 
og organisatoriske. Derudover har 
jeg stået for at afholde formøder 
på nationale arrangementer i SFU, 
hvor jeg har faciliteret samtaler om 
grænser, køn og sociale rum.

KOMPETENCER
Jeg har qua mit hverv som lands-
forkvinde og ledelsesmedlem for 
SF Ungdom selv arbejdet med 
den slags sager, som ligebehan-
dlingsnævnet modtager henven-
delser omkring - det vil sige både 
samtaler med parter, videreform-
idling til ledelsesmedlemmer samt 
efterfølgende kontakt med parter.

HVAD VIL DU BIDRAGE MED
Jeg vil trække på mine erfaringer 
fra tidligere samt med arbejdsom-
hed, alvorlighed og fortrolighed, 
hvis der kommer henvendelser til 

ligebehandlingsnævnet. Det uhyre 
vigtigt, at SF er og bliver en organ-
isation, hvor der er plads til alle og 
ingen skal opleve ubehagelige ting 
lige meget hvem de er eller hvor de 
bor.

ERFARINGER
 Jeg har ikke nogle tillidsposter i SF 
og stopper som landsforkvinde for 
SF Ungdom til påske

Partiforening: SF Ballerup
Titel: Socialrådgiver
Mail: anni.spiele@gmail.com
Telefon: 50547624
LinkedIn:  
linkedin.com/in/anni-spiele-62b397163

Partiforening: SF Amager
Titel: Landsforkvinde for SFU
Mail: ak@sfu.dk
Telefon: 25741267
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CHRISTINE 
LÜTZE 
PEDERSEN

JULIA 
BJERRE 
HUNT
OM 
Jeg er uddannet cand.mag og 
arbejder til daglig som adjunkt på 
Leisure Management uddannelsen 
på Zealand i Roskilde. Derudover 
laver jeg en del frivilligt arbejde, 
blandt andet som organisation-
schef på Roskilde Festival og i 
Medborgerne bestyrelse. Jeg er 
derudover valgt til hovedbestyrels-
en i DM for “lige-listen”.  

KOMPETENCER
Siden jeg blev aktiv i fagbevægels-
en for 6 år siden, har ligestilling og 
ligebehandling været min absolutte 
mærkesag. Det gælder både i 
forhold til løn, pension mm. - men 
ikke mindst

HVAD VIL DU BIDRAGE MED
Viden om ligebehandling, erfaring 
med politisk arbejde om emnet, 
stort engagement.

ERFARINGER
Ikke nogen i SF

OM 
SF’er siden ’08. Snart sociolog med 
speciale i seksuelle grænseover-
skridelser i organisationer. Alle uan-
set identitet og baggrund skal være 
trygge i SF. Jeg genopstiller for 
fortsat at fremme ligestilling, trivsel 
og respekt. Vi har det sidste år lagt 
stort arbejde i at udvikle principper 
og god praksis for nævnet. Det vil 
jeg gerne fortsætte med.

KOMPETENCER
Det forgangne år har givet mig 
erfaring med alle dele af nævnets 
arbejde, især hvordan man mest 
hensigtsmæssigt taler med og 
hjælper personer i svære situa-
tioner. Som sociolog og feminist 
har jeg blik for magtdynamikker og 
intersektioner mellem forskellige 
former for undertrykkelse. Som 
person er jeg empatisk, ansvars-
bevidst og grundig.

HVAD VIL DU BIDRAGE MED
Mine studier og personlige erfaringer 
har lært mig, at en grænseover-

skridelse sjældent er sort/hvid. Det 
er derfor vigtigt for mig, at man fort-
sat kan gå til os med tvivl og ambiv-
alente følelser, og at alle involverede 
parter bliver hørt og behandlet med 
empati, ordentlighed og respekt. Det 
er et stort ansvar, som jeg gerne 
fortsat vil påtage mig.

ERFARINGER
Ingen andre tillidsposter i SF end 
ligebehandlingsnævnsmedlem. 
Medlem af studienævnet på 
sociologisk institut på KU, hvor-
fra jeg har fem års erfaring med 
sagsbehandling. Tidligere lokalfor-
mand, organisationskonsulent og 
landsledelsesmedlem i SFU, hvorfra 
jeg også har erfaring med at tale 
om vanskelige personlige sager og 
grænseoverskridende adfærd.

Partiforening: Roskilde 
Mail: juliabjerrehunt@gmail.com
Telefon: 26194635
Facebook:  
facebook.com/julia.hunt.3158

Partiforening: SF Nørrebro
Titel: Sociologistuderende
Mail: christineluetze@gmail.com
Telefon: 60235083
Facebook: 
Facebook.com/christine.lp
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SUSANNE 
BOTH

THOMAS 
JUHL
OM 
Jeg er 34 og har været en del af 
SF og SFU siden 2003 – det sidste 
år har jeg været udpeget af Land-
sledelsen til at sidde i Ligebehan-
dlingsnævnet, og det arbejde vil 
jeg gerne føre videre. Jeg har også 
stor indsigt i SF’s strukturer, hvilet 
betyder, at jeg har et godt blik for, 
hvor SF har udfordringer med lige-
behandling, og hvor vi står stærkt.

KOMPETENCER
Først og fremmest er jeg empatisk, 
lyttende og åben. Dertil er jeg 
vidende om feminisme og queer-
teori, så jeg har et godt fagligt 
fundament, selvom jeg ikke oplever 
de strukturelle uligheder på egen 
krop. Jeg har også meget erfaring 
fra div. udvalg, så jeg er garant for, 
at strukturerne og processen er 

gennemsigtige og ordentlige for 
alle parter.

HVAD VIL DU BIDRAGE MED
Jeg har et skarpt analytisk blik på 
sagerne og et ønske om at bevæge 
SF i en mere inkluderende retning, 
hvor ingen bliver udsat for græn-
seoverskridende oplevelser. Og når 
det alligevel sker, så skal der altid 
være nogen man kan gå til og som 
ikke er bange for at lytte til hårde 
oplevelser eller tage de nødvendige 
konflikter på en ordentlig måde.

ERFARINGER
Jeg har ingen tillidsposter i 
SF – det er nemlig et krav for, 
at man kan blive valgt til Lige-
behandlingsnævnet. Jeg var 
selv forslagsstiller på det ÆF til 
vedtægterne, hvor vi indskrev 
kravet på sidste LM, fordi jeg men-
er, at grænseoverskridende han-
dlinger og magt er knyttet sam-
men. Nævnet skal derfor stå uden 
for ledelsesansvar og tillidsposter.

OM 
Jeg er uddannet interkulturel & 
international socialrådgiver, og 
arbejder i en 3F-afdeling med 
arbejdsskade- og beskæftigelses-
relaterede sager. I min fritid er jeg 
engageret i bestyrelsesarbejde, 
og jeg er desuden en passioneret 
ligelønsaktivist. Jeg er 47 år gam-
mel og bor på Vesterbro.

KOMPETENCER
Som socialrådgiver er jeg vant 
til at give råd og vejledning samt 
at håndtere svære samtaler med 
forskellige parter i fortrolighed. Jeg 
vægter ordentlighed og retfær-
dighed meget højt. Jeg har været 
arbejdsmiljø- og tillidsrepræsent-
ant på forskellige arbejdspladser og 
har erfaring fra diverse bestyrelser.  
Derudover har jeg været doms-
mand i to år.

HVAD VIL DU BIDRAGE MED
Jeg vil bidrage med min socialrådg-
iverfaglige erfaring, mangfoldige 
forståelse og min systematiske 

tilgang i forhold til at undersøge 
ting.  Min LGBT+ meningsdan-
neruddannelse og aktivistsporet 
har givet mig en ny viden om de 
udfordringer og konflikter, man kan 
møde, og det er vigtigt for mig at 
vi bekæmper al slags sexisme og 
seksuel chikane.

ERFARINGER
I Dansk Socialrådgiverforening er 
jeg bestyrelsesmedlem i Region 
Øst og Faggruppen Beskæftigelse, 
suppleant til hovedbestyrels-
en og delegeret til Repræsent-
antskabet. Derudover er jeg 
bestyrelsesmedlem i Hjerneryst-
elsesforeningen, suppleant til FH 
Hovedstadens forretningsudvalg 
samt delegeret og bestyrelsessup-
pleant i pensionskassen PKA.

Partiforening:  SF Valby
Mail: Thomasjuhl1987@gmail.com
Telefon: 53700764
Facebook:  
Facebook.com/thomas.juhl.718 

Partiforening: SF Vesterbro
Titel: Socialrådgiver
Mail: susanneboth@gmail.com
Telefon: 26175696
Facebook:  
Facebook.com/susanneboth
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