Sveriges Kommunikatörers valberedning redovisar följande förslag till
styrelse, revisorer och valberedning i föreningen Sveriges
Kommunikatörer 2020
Stadgarnas §10 lyder: ”Styrelsen består av ordförande och minst nio och högst tolv
ledamöter som väljs för en tid av två år. Om ledamot avgår innan mandatperioden
utlöper skall fyllnadsval göras på ett år. Styrelsen ska så långt det är möjligt spegla
föreningens geografiska sammansättning.”
Stadgarnas §14 lyder: ”Föreningens valberedning består av fem ledamöter, vilka utses
vid ordinarie föreningsstämma. Valberedningen utser inom sig sammankallande.
Valberedningen föreslår kandidater till styrelse, samt revisorer och revisorssuppleanter. Skriftligt förslag inlämnas till styrelsen i så god tid att det kan bifogas kallelse
till föreningsstämma.
Valberedningen skall eftersträva att i sina val av kandidater spegla sammansättningen av föreningens ordinarie medlemmar vad avser geografisk spridning samt
hemvist i näringsliv, organisationer och offentlig sektor. Det grundläggande kriteriet
skall dock vara kandidaternas kompetens för respektive uppgift. På ordinarie
föreningsstämma skall även väljas ledamöter i valberedningen inför nästkommande
stämma. Förslag till kandidater lämnas av på stämman närvarande ordinarie
medlemmar. Mötesordföranden skall verka för att valberedningen sätts samman efter
de kriterier som anges i denna paragrafs tredje stycke.”
Valberedningen föreslår omval av fyra styrelseledamöter. Sju styrelseledamöter samt
ordförande har ett år kvar på sina mandat. Två revisorer föreslås till omval, och två
till nyval. För valberedningen föreslås omval av fem ledamöter.
Ordförande, vald på två år:
Viveka Hirdman-Ryrberg, Investor

(ett år kvar på sitt mandat)

Ledamöter, valda på två år:
Katarina Winell, Region Stockholm
Erik Lagersten, Västra Götalandsregionen
Ulrika Lilja, Stora Enso
Charlotte Simonsson, Lunds universitet
Erik Ljungberg, Scania tillträdande Swedbank
Jacob Broberg, Electrolux
Marie Lindström Rosandher, Skatteverket

(ett år kvar på sina mandat)

Ledamöter, val på två år
Johan Ljungqvist, AFA Försäkring
Therese Bohlin, Prime Weber Shandwick
Mårten Lyth, Spendrups
Viktor Wallström, Tele2

Omval
Omval
Omval
Omval

Revisorer, val på ett år
Kenneth Wall, Södertörns Högskola
Bo Sundmark, FEI

Omval
Omval

Revisorssuppleanter, val på ett år
Johanna Sevonen, Sevonen Communication AB
Ylva Linde, Vinnova

Nyval
Nyval

Valberedning, val på ett år
Åsa Barsness, TV4 (sammankallande)
Viktoria Bergman, styrelseledamot
Boo Ehlin, BC Group
Annika Sjöberg, Gullers Grupp
Gisela Lindstrand, Atlas Copco

Omval
Omval
Omval
Omval
Omval

Valberedningen – Stockholm i mars 2020
Åsa Barsness (sammankallande), Viktoria Bergman, Boo Ehlin, Annika Sjöberg,
Gisela Lindstrand

