
”Ingen  är  fu l l ä rd ,
oavsett  å lder .  I  Unga
Örnar  u tveck l as  v i
t i l l s ammans  och  l ä r  a v
varandra ! ”

Vem ärAnnie? 

Jag är förbundsombudsman med ansvar för studier och jobbar med Unga Örnars
studieverksamhet. Det innebär bland annat att jag tar fram modeller, metoder och
material som kan användas på nationell eller lokal nivå. Exempelvis arbetar jag med
Ledarörnen och den nationella ledarskapsutbildningen LÖrN. Jag kan också anordna
utbildningar. Utöver det har jag kontakt med ABF och jag sitter i arbetsgruppen för
nätverket Folkkraft.

Man kan vända sig till mig med frågor om utbildningar och studiematerial, om kontakt
med ABF eller om man vill starta en lokal Folkkraft-grupp. Jag kan exempelvis hjälpa till
med implementeringen av det nya Ledarörnsmaterialet eller hjälpa er att ta fram
studiemodeller, -material eller -planer som passar er. Jag är alltid intresserad av nya
idéer kring studieverksamhet!

ANNIE LARSSON
Förbundsombudsman
Med ansvar för stuider



"In  an  era  of
superheroes ,  the  best
superpower  ava i l ab le
to  a l l  o f  us  i s  to
l i s ten "

Vem är Cajsa? 

Jag arbetar för att kongressen ska bli så bra som möjligt. Innan det var jag anställd i
Demokratiklubben som kampanjledare och nu sist som projektledare. 
Utöver kongressen jobbar jag med projektansökningar och grafisk kommunikation.  

Man kan vända sig till mig med funderingar eller förbättringsförslag vad gäller
kongressen. Jag bokar gärna in ett digitalt möte för att bolla frågor rörande kongressen.
Jag kan till viss mån även bolla kommunikationsfrågor.  

CAJSA MOSBAKK
Kongressgeneral

Fd. Projektledare och kampanjledare



Vem är Vishal? 

I dagsläget jobbar jag med ekonomi, budget, löner, statsbidragsansökan och
medlemsregister. Under mina år på Unga Örnar har jag tidigare arbetat som
förbundsombudsman.  

Distrikt och avdelningar kan vända sig till mig med frågor kring medlemsregistret. Jag
kan hjälpa till med fall rörande medlemmar, lägga in nya avdelningar, uppdatera
kontaktuppgifter eller ge administratörer till gång till medlemsregistret.  

VISHAL BHASIN
Kanslisamordnare



"Om v i  a l l t i d  har
barnets  bästa  i  å tanke
v id  var je  bes l u t  och
hand l i ng ,  då  bygger  v i
en  j äm l i k ,  so l i dar i sk  
 och  demokrat i sk
vär ld . "

Vem är Flaktrim? 

I min tjänst som förbundsombudsman med ansvar för nationell organisering arbetar jag
nära distrikten och avdelningar. Mitt fokus ligger på att utveckla organisationen från
rötterna, allt från lokalavdelningar till nationella utvecklingsplaner.  Jag har även ansvar
för den intern och externa kommunikationen, medlemsutvecklingen, sociala medier, att
skapa metoder för aktiviteter och att stärka den interna demokratin.  

Till mig kan du som är ledare, anställd eller förtroendevald vända dig om du har frågor,
funderingar eller behöver stöd i ditt arbete. Jag hjälper dig med att starta igång en
avdelning, utveckla ett distrikt, värva medlemmar och mycket mer.  

FLAKTRIM HANI
Förbundsombudsman

Med ansvar för nationell organisering 



"I  Unga  Örnar  t räffas
barn ,  unga  och  vuxna
på  l i ka  v i l l kor  och
t i l l s ammans  förändrar
de  vär lden .  Barnens
röst  är  f ramt idens
röst .  V i  skapar
h i s tor i a  var je  dag ,
t i l l s ammans . "

Vem är Daniel? 

Jag är ansvarig för kansliets arbete och är en del av ledningsgruppen för förbundet. 

Mig kan distrikt, avdelningar, medlemmar och externa parter höra av sig till vid frågor
om vår politik, eventuella samarbeten, stadgar och organisation. Jag kan hjälpa distrikt
och avdelningar med i princip allt. Mer specifikt med frågor rörande medlemsärenden,
stadgar, organisatoriska avvägningar och styrelsestöd. 

DANIEL CASTRO
Förbundssekreterare


