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Charlotte Albertsson, ordförande (1 år)  

Charlotte har en ekonomutbildning från Lunds universitet och har arbetat både som traditionell 
ekonom men också som ansvarig för andra typer av verksamheter, tex marknadschef, 
affärsutvecklingchef, regionchef, produktansvarig och med fastighetsförvaltning. Hon har arbetat 
inom ex ABB, WM-data (numera CGI), IKEA och Helsingborgshem och är numera egen konsult. I stort 
sett alla jobb har inneburit ledarskap och någon form av förändringsarbete, och det är även hennes 
specialitet som konsult. Charlotte har också varit god man till två ensamkommande barn. 

Charlotte har under åren arbetat mycket med ledarskap och förändringsarbete och vill som 
ordförande i föreningen bidra till FreeZone Sweden genom att skapa möjlighet att fortsätta vara en 
verksamhet som utvecklas i takt med behoven i omvärlden. 

 

Yousra Qrayim, kassör (fyllnadsval 1 år)  

Yousra är utbildad socialpedagog och har mångårig erfarenhet med att arbeta med psykisk ohälsa. 
Nu arbetar Yousra som behandlingsassistent på ett HVB hem för ungdomar med missbruk. Hon är 
även engagerad i föreningen Kulturverket i Svalöv, där brukar hon leda studiecirklar inom 
matlagning, hälsa och meditation för att stötta och stärka kvinnor som på grund av med psykosociala 
problem riskerar hamna i utanförskap. Yousra har även ett stort hjärta för unga och leder en 
dansgrupp för tjejer 10-15 år. 

Genom sitt stora engagemang för unga och sin erfarenhet av att arbete i föreningslivet vill Yousra 
bidra med kunskap till föreningens uppbyggnad och arbetet med unga.  

 

Bahareh Mohammadi Andersson, ledamot (2 år) 

Bahare är utbildad samhällsvetare från Malmö Universitet som fördjupat sina kunskaper inom Våld i 
nära relationer (VINR) samt Hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) på Uppsala Universitet. Bahare 
har arbetat på kvinnojourer, som sektionschef för familjefridsenhet inom socialtjänsten och som 
integrationschef. För tillfället arbetar Bahare som föreläsare om frågor gällande VINR och HRV.  

I sitt kommunala arbete har Bahare på ett praktiskt sätt arbetat med FreeZones målgrupper och har 
då även använt FreeZones metoder. Som människorättsaktivist har Bahare ett stort engagemang för 
sårbara ungdomar i riskzonen. Bahare kan, med sin mångåriga erfarenhet av FreeZones kärnfrågor 
och målgrupp, bidra med kunskap och engagemang till verksamheten.   

 

 



Roland Idemyr, ledamot (2 år)  

Roland har ett förflutet i det militära och innehar majorsgrad. Efter det att han lämnade 
Militärhögskolan började han arbeta på IKEA. Roland har under åren innehaft en mängd olika 
uppdrag inom IKEA-koncernen som både varuhuschef och som personalchef. Yrkeslivet avslutades i 
Seoul, Sydkorea där Roland bl a var ordförande i Svenska Handelskammaren i Korea och aktiv som 
mentor till unga koreaner. Efter hemkomsten till Sverige har Roland fortsatt sitt mentorskap, sitter i 
några styrelser samt är God man.  

Roland kan genom sin erfarenhet av att arbeta med och utveckla organisationer, kunskap inom 
personalfrågor och kontaktnät till näringslivet bidra till utvecklingen av FreeZones organisation. 

 

Taschkin Arslan, ledamot (fyllnadsval 1 år)  
Taschkin har gått ett beteendevetenskapligt program med inriktning på ungdoms- och 
missbrukarvård vid Växjö universitet och har mångårig erfarenhet av att arbeta med ungdomar. Han 
har bland annat arbetat inom öppenvården med ungdomar med antisocialt beteende och även inom 
missbruksvård. För tillfället arbetar han som skolkurator på Norra Fäladen i Lund (F-6). 

Taschkin brinner för barn och unga och vill bidra till FreeZones arbete för rätten till ett liv i frihet. 
Kommer ursprungligen från Turkiet men har bott i Sverige sedan 1987. Genom hans nuvarande 
arbete med målgruppen samt de erfarenheter han själv har av att ha kommit ny till Sverige kan han 
bidra med perspektiv till FreeZones arbete med den unga målgruppen. 

 

Åsa Åberg, suppleant (1 år)  
Åsa är bl a utbildad till Bachelor of Business Administration vid Blekinge tekniska högskola. Hon har 
tidigare arbetat som både chef, teamledare och projektledare på företag som IBM, Perstorpgruppen 
och Familjen Helsingborg. För närvarande är Åsa gruppkoordinator på Filborna arena där hon bl a 
arbetar med yoga.  

Åsa brinner för ledarskap och mänsklig hållbarhet och bidrar till arbetet i FreeZone genom sin 
diversifierade erfarenhet från arbetslivet och engagemang för FreeZones frågor och målgrupp.  
 

Styrelsen kan kontaktas via styrelse@freezonesweden.se  


