1. MKF styrelsen:
MKF/FMF styrelsen:
Valda för 2015-2018:
Tore Ahlgren, Helsingfors
Mats Björkman, Kvevlax
Albin Stenback, Övermark
Valda för 2016-2019:
Petra Sten, Helsingfors, ordförande
Bjarne Bergsten, Vasa
Markus Pettersson, Jakobstad

2. ”De nominerade för 2017-2020 är...”
Seth Jacobson, Mariehamn (omval)
Arbete: Jag arbetar som taxichaufför sedan snart åtta år.
Är egen företagare och ansluten till bolaget Mariehamns
Taxi Ab, där jag även är ordförande sedan fem år.
Taxibranschen står inför stora förändringar och tuffa
utmaningar de närmaste åren, både nationellt och
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lokalt här på Åland. Vi hålls nog vakna!
Från midsommar och en månad framåt är den mest
intensiva tiden inom taxi, varför jag tyvärr inte kan närvara vid sommarkonferensen detta år.
Styrelsen: Jag utgår från att Håkan Björklund får förnyat förtroende vid årsmötet i sommar.
Det blir hans sista period och därför behöver styrelsen få fram förslag till en bra och fungerande
lösning för fortsättningen på samfundsledartjänsten. Håkan gör ett gediget och bra arbete,
men vi behöver hitta kreativa lösningar för framtiden och de utmaningar som väntar.
Vårt samfund är en viktig del i Guds rikes arbete och vi har ansvar för att sköta allt praktiskt på
bästa sätt även framöver. Den här frågan vill jag jobba aktivt för som styrelsemedlem.
Per Markus Linde, 30, Jakobstad (ny)
Civilstånd: Ogift
Utbildning: Lärare i Historia och Geografi samt
Friluftsvägledare

Nuvarande arbete: Handledare på Luna Familjecenter i
Jakobstad
Fritidsintressen: Teologi, Airsoft, Musik, Mat och Militärhistoria
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Markus forts.
Vad du vill bidra med som medlem i samfundsstyrelsen?
Jag vill tro att mina nätverkande egenskaper och min kontakt till unga människor i sig kan bidra
till Samfundets framtid och förhoppningsvis kan jag få vara en kanal för nya sätt att se på saker,
nya lösningar och nya kontakter formas.
Annat intressant: Har ca 15 års erfarenhet av styrelsearbete från lokala hobbyföreningar,
till Sveriges roll och konfliktspels förbunds (Sverok) styrelse samt SBFU, FMU och i min
Hemförsamling Ebeneserkyrkans styrelse.

Catarina Olin, Sundom (omval)
Nuvarande arbete: Fram till i sommar pastor och
föreståndare för Sundom Missionskyrka. Sedan glad
pensionär men kvar som resursperson mm
Vill: Kunna vara kreativ, att se på möjligheter och
utmaningar. Jag tycker om att tänka i nya banor och jag
tror att varje människa är en möjlighet. Jag trivs med utmaningar och att hjälpa andra att kunna
se sig själv som en resurs, unik och älskad av Jesus
Fritidsintressen: Tycker om att resa, handarbeta, vara ute med hunden

Oskar Ros, 34, Solf (ny)
Familj: Gift med Anna och har två barn; Aron 6 år och
Adelina 3 år.
Utbildning och arbete: Är utbildad lärare i matematik
och kemi. Undervisar dessa ämnen och fysik i högstadieskolan Borgaregatans skola i Vasa.
Fritidsintressen: Familjen, församlingen och gården tar
upp en stor del av livet. Vi bor i en gammal renoverad bondstuga i Solf med en hel del djur på
gården, så arbete med gården, odling och djuren tar en del tid. Tycker om att laga mat och
bjuda till fest.
Ständigt nyfiken på att lära mig nytt om allt möjligt. I Missionskyrkan i Vasa har jag varit med i
olika uppgifter, de senaste åren mest i styrelsen som jag varit ordförande för mellan åren
2011 och 2017, numera vice ordförande.
Bidra med i samfundsstyrelsen: Jag skulle bidra med representation från den lokala församlingen
som skulle stärka kopplingen mellan församlingens och samfundets arbete till nytta för båda.
Sedan får tiden och arbetet i styrelsen utvisa vad jag kan bidra med.

Barbro Österberg, 48, Sibbo (ny)
Familj: Maken Kenneth Österberg, pojkarna Jonas 11 år
och Mathias 5 år (snart 6 år).
Utbildning: Teologisk utbildning från Fria Kristliga
Folkhögskolan (1992), Socionom YH, (1999)
Nuvarande arbete: Arbetar för tillfället 50% i Sibbo friförsamling i Gesterby, som pastor.
Vikarierar också nu som då på Daghemmet Arken.
Fritidsintressen: Skogspromenader, trädgårdsarbete, handarbete, (då det blir tid över...)
Vad vill du bidra med som medlem i samfundsstyrelsen?
Jaa, kanske med den erfarenhet jag har fått under olika skeden av mitt liv. Jag har arbetat både
i församling och med ”vanligt” förvärvsarbete. Jag har bott utomlands och fått en del
erfarenheter av församlingsliv i en internationell församling. Kanske kan det ge lite perspektiv i
olika frågor? Men vad man sedan bidrar med på riktigt återstår att se...

