
VALBEREDNINGEN 2022  

Valberedningen har sett till förbundets allmänna riktlinjer om att vid förslag av styrelse 
beakta faktorer såsom kön, etnicitet, geografisk position, ålder, teater/film, scenografi/
kostym, etc.  

Valberedningen har i år fokuserat mest på att fortsätta skapa balanser mellan film/scen 
och kostym/scenografi. Vi har också sett ett behov av att dela ordförandeskapet mellan 
scen och film, men avvaktar i år av olika anledningar för att försöka genomföra det till 
nästa år. När det gäller könsbalansen så har vi förbättrat den en aning med två män i 
förslaget. Ett annat perspektiv som är med i år är studerandeperspektivet som föreslås en 
representant. Andra faktorer har varit svårare att komma till rätta med p.g.a. 
medlemsunderlagets sammansättning och vårt för i år prioriterade fokus. Vi fortsätter 
oförtrutet att se över dessa inför kommande valberedningar. 

Valberedningens förslag för styrelse till avdelning 114 är således:  

ORDFÖRANDE:  

Fridjon Rafnsson (scen; scenografi, kostym)  
Karin Lind (scen; scenografi, kostym)  

ÖVRIGA STYRELSEMEDLEMMAR:  

Emelie Ekenborn (film, reklam; scenografi)  
Lene Willumsen (film, teater; scenografi och kostym)  
Anna Svärdendahl (film, reklam; kostym) 
Viktoria Mattila (film; kostym )  
Josefin Åsberg (film; scenografi) 
Nicolas Olivier Richard NY (film; kostym) 
Charlotta Nylund NY (scen; scenografi och kostym) 
Marcus Olson NY (scen; scenografi och kostym) 
Ellen Utterström NY (scen och film; kostym) 
Cajsa Oscarsson NY (studerande scen) 

Revisor Torulf Wetterot  



Presentation av nya styrelsemedlemmar: 

Marcus Olson: 

Marcus Olson är utbildad kostymdesigner och scenograf på Dramatiska Institutet 
(2005-2008) i Stockholm och gör kostym och scenografi till teater, dans, opera, musikal, 
 film och tv-serier. Han har arbetat med ett flertal produktioner på bland annat: 
Malmö opera, Helsingborgs stadsteater, Romateatern, Hålogaland teater, Stockholms 
stadsteater,Dramaten, Landestheater Linz, SVT, Discovery ++  och Det konglige opera i 
Köpenhamn. 

Charlotta Nylund: 

Charlotta Nylund arbetar som kostymdesigner och scenograf inom teater. Hon är utbildad 
bildkonstnär och läst en kandidat i religionsvetenskap. Hon har sedan i mitten på 90-talet 
gjort kostym och scenografi till en mängd produktioner på bland annat: 
Folkteatern i Göteborg, Stockholm stadsteater, Hålogaland teater, Uppsala stadsteater, 
Backa teater och Riksteatern 
  

Nicolas Olivier Richard: 

Jag har jobbat med film sen 1999 men med olika uppehåll i totalt 8 år då jag dels gick på 
Beckmans skola och dels drev ett eget klädesmärke under 5 år. 
Innan jag började jobba med film så gick jag en förberedande 1 årig filmutbildning med 
inriktning på produktion men kom redan efter något år i branschen in på att jobba med 
kostym pga mitt intresse för mode, kläder, sömnad, sedan dess har jag jobbat som 
kostymdesigner och med några undantag som assistent. 
Anledningen till att jag gärna åtar mig det här uppdraget att vara med i styrelsen är att jag 
skulle vilja kunna hjälpa till att professionalisera branschen inifrån. 
Mitt förhoppning är att det ska kunna bidra till att ge en bättre strukturell grund för 
producenter , produktionsbolag och medarbetare att jobba utifrån. 
Frågorna jag skulle vilja driva är utvecklingen av listlöner, bolagens arbetsmiljö ansvar för 
oss medarbetare och ökad bransch-transparens. 

Ellen Utterström:  

Kostymdesigner scen och film 

Cajsa Oscarsson:  

Jag heter Cajsa är 30 år, och bor i Stockholm. Kommer ursprungligen från Arboga. 
Jag är sen tidigare utbildad damskräddare och mönsterkonstruktör. Har frilansat runt men 
mest arbetat som kostym/rekvisita tekniker på Riksteatern. Just nu studerar jag mitt första 
år scenografi på STDH. 


