
 
Föredragningslista  

Stämma i Ledarna inom idéburen sektor 15 oktober 
13.00 Öppna plattformen för teknikkontroll. 
13.30 Föreningsordförande Stina Nordström öppnar stämman och hälsar välkommen. 
13.35 Förbundsordförande Andreas Miller medverkar. 
13.40 Inspirationsföreläsning Susanna Alexius. 
14.00 Val av stämmofunktionärer. 

1. Val av stämmofunktionärer 
a) ordförande 
b) sekreterare 
c) justeringspersoner tillika rösträknare 

2. Upprop av ombud, föreningsstyrelse, revisorer och funktionärer 
3. Förfrågan om stämman kallats i behörig ordning 
4. Fastställande av föredragningslista för stämman 
5. Föreningens verksamhet under den gångna stämmoperioden 

a) Verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för 2019 
b) Nytt Ledaravtal mellan Ledarna och Arbetsgivaralliansen 

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
7. Motion 1 - Ny strategi för medlemsvärvning 
8. Motion 2 - Omfördelning av aktiviteter 
9. Styrelsens förslag 

a) styrelsens förslag till övergripande verksamhet och rambudget för kommande 
stämmoperiod 

b) styrelsens förslag till föreningens medlemsavgift 
10. Fastställande av arvoden för styrelsens ledamöter, revisorer och valberedning 
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt suppleanter 
12. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

a) Ordförande 
b) Kassör 
c) Övriga styrelseledamöter 
d) Suppleanter 

13. Val av 
a) revisor 
b) suppleant till revisorn 

14. Val av ombud till Ledarnas kongress 
15. Val av valberedning 
16. Beslut om antal ombud till kommande föreningsstämma 
17. Övriga frågor 
18. Stämman avslutas 



  Verksamhetsberättelse 2019 

Ledarna inom idéburen sektor 

 

Ledarna är Sveriges chefsorganisation 
Ledarna är Sveriges chefsorganisation med fler än 94 000 medlemmar – chefer i alla branscher och 

på alla nivåer. Inom Ledarna finns branschföreningar som har till uppgift att ge medlemmen lokal och 

branschmässig förankring och fördjupning i ledarskapsfrågor i den bransch där medlemmarna 

arbetar. Föreningarna utser också ombud till Ledarnas kongress och till förhandlingsdelegationer.  

Ledarna inom Idéburen sektor 
Den 11 september 2017 beslöt Ledarnas förbundsstyrelse att bilda Ledarna inom idéburen sektor. I 

samband med detta fastställde förbundsstyrelsen även föreningens organisationsområden: 

föreningen finns till för chefer inom ideell, religiös, idrottslig och kulturell sektor. Föreningens vision, 

som fastställts av interimsstyrelsen, är att Sveriges bästa chefer ska finnas inom idéburen sektor. 

 

Förtroendevalda i föreningen 
Följande personer har varit förtroendevalda i föreningen under verksamhetsåret: 

Stina Nordström (ordförande), SPF Seniorerna 

Jan Ekroth (kassör), Hyresgästföreningen 

Greta Burman, Sveriges Konstföreningar 

Linn Ternefors, Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 

Anna Nordkvist, Svensk bilsport 

Sonia Harr, Folkets hus i Boden 

Rita Bé Aben, Svenska kyrkan, Botkyrka församling 

Marie Nordén, suppleant, trafiksäkerhetsorganisationen NTF 

Raisa Lång Velazco, suppleant, Fryshuset 

Övriga förtroendevalda: 
Revisor: Sanna Frost, Funktionsrätt Stockholms län 

Revisorssuppleant: Lars Micael Adrian, Svenska kyrkan i Malmö 

Valberedning: Sissella Helgesson (sammankallande) Brännkyrka församling 

Laura Luna, IOGT-NTO 



Annki Andersen Gerdin, Hofors ridsällskap 

Förändringar i styrelsen under året 
Till styrelsemötet 2019-12-18 meddelade Anna Nordkvist att hon på grund av nya åtaganden i sin 

professionella roll inte har möjlighet att fortsätta i sitt uppdrag som styrelseledamot. Valberedningen 

beslutade därför 2019-12-22 att Raisa Lång Velazco blir ordinarie ledamot. 

Protokollförda styrelsemöten 
Föreningsstyrelsen har haft sex protokollförda styrelsemöten under året. Från Ledarna har 

föreningens branschansvarige Antonio Ropero medverkat vid mötena. Vid styrelsemötet 2019-10-18 

medverkade också Martin Fridolf, dåvarande vice vd och marknads/säljchef på Ledarna för att 

berätta om förbundets rekryteringsverksamhet. 

Styrelsens arbete under verksamhetsåret 
Under första halvan av året fokuserades styrelsens arbete i första hand på verksamhetsplan och 

budget för stämmoperioden och under andra halvan på genomförande av de planerade 

medlemsaktiviteterna. 

Föreningen har under 2019 medverkat på de centrala föreningsaktiviteter som förbundet har bjudit 

in till: Branschdag den 24 januari och tre förbundsråd som ägde rum den 4/3, 8/5 och den 4/11. På 

förbundsrådet i maj medverkade Raisa Lång Velazco även i ett panelsamtal som modererades av 

förbundsordförande Andreas Miller. 

I mars träffade Stina Nordström och föreningens revisor Sanna Frost Ledarnas tre förtroendevalda 

revisorer utifrån deras uppdrag att granska förbundets samtliga 18 branschföreningar. Samtalet 

kretsade främst kring föreningens uppdrag att bidra till medlemsnytta och se till att medlemsavgiften 

omsätts i verksamhet för medlemmarna. Att föreningen kunde presentera en verksamhetsplan med 

ett ambitiöst upplägg för kompetensutvecklingsaktiviteter för medlemmarna mottogs positivt. 

Under hösten har föreningsstyrelsen även arbetat med plan och förberedelser för Ledarna inom 

idéburen sektors föreningsstämma som äger rum den 15 oktober 2020. Linn Ternefors är styrelsens 

stämmogeneral. 

I oktober hade Stina Nordström möte med Sissella Helgesson och Laura Luna från föreningens 

valberedning för en mellantidsavstämning och diskussion om arbetet framåt inför föreningsstämman 

2020. 

Aktiviteter 
Den 28 maj genomfördes en utbildningsaktivitet i Umeå under ledning av föreläsaren och författaren 

Johan Welander på temat ”Chef inom civilsamhället – hur svårt kan det vara?”.  

Den 14 november genomfördes en valberedningsutbildning för medlemmarna på Ledarnas kansli, 

ledd av Anna Bergqvist från Styrelsepost. 16 medlemmar deltog och de fick också boken ”Ordning 

och bereda” som kursmaterial. 

I samarbete med föreläsaren och författaren Johan Welander arbetade föreningsstyrelsen fram ett 

för föreningen unikt utbildningskoncept för medlemmarna som genomförs som en tvåstegsraket 

under sista kvartalet 2019 och första kvartalet 2020. Utbildningen fokuserar på de utmaningar och 

möjligheter som chefer inom civilsamhället står och ställs inför. Hösten 2019 genomfördes 

heldagsutbildningen ”Civilsamhälleschefen – grunderna” i Stockholm den 12/11, Göteborg den 13/11 

och Malmö den 14/11. Welanders nya bok ”Är chefen människa” delades också ut till kursdeltagarna. 



Responsen från det sammantaget cirka 80 medlemmar som deltog var oerhört positiv och många 

uttryckte sin uppskattning att föreningen gör saker som är unika för just chefer inom idéburen 

sektor. Att också få träffa andra chefer i samma bransch för att nätverka och utbyta erfarenheter var 

också ett stort plus. Flera medlemmar har också konstaterat att grundutbildningen fyller en viktig 

funktion och en önskan att den borde vara återkommande i föreningens verksamhet. Under 2020 

kommer föreningen att genomföra del två i utbildningskonceptet: ”Civilsamhälleschefen – strukturer 

och möjligheter”. 

Avtalsarbete 
Under året har föreningens branschansvarige Antonio Ropero och hans kollegor på avtalsenheten på 

Ledarnas förbundskansli jobbat hårt med att Ledarna ska få ett eget kollektivavtal på det idéburna 

området – en viktig fråga för medlemmarna. Förhandlingar har skett under året med civilsamhällets 

arbetsgivarorganisation Arbetsgivaralliansen och Ledarna, förhandlingarna har resulterat i att 

Ledarna är avtalspart i samtliga branschavtal som Arbetsgivaralliansen tecknar sedan den första 

januari 2020. Ledarna kommer att uppvakta övriga arbetsgivarorganisationer som i dag tecknar 

kollektivavtal inom civilsamhället. I och med undertecknandet ska föreningen också utse en 

representant till förhandlingsdelegation. 

Ledarnas kongress 2020 
I maj 2020 kommer Ledarna att ha kongress på Fryshuset i Stockholm. Styrelsen har utsett Raisa Lång 

Velazco till föreningens kongressgeneral, vilket var extra lämpligt då Raisa i sin professionella roll som 

marknadschef på Fryshuset också är involverad i kongressarbetet den vägen. Föreningen kommer att 

representeras av två ombud, baserat på medlemsantalet den 1/1 2020 (1 993 medlemmar). Ungefär 

hälften av branschföreningarna har skickat in sammantaget 23 motioner till kongressen. Ledarna 

inom idéburen sektor är en av de motionerande föreningarna och har skickat in fyra motioner, vilka 

fokuserar på behovet av stöd från förbundet till branschföreningarna. 

Medlemsutveckling 
Ledarna inom idéburen sektor utgjordes i december 2018 av 2 020 medlemmar. I februari/mars 2019 

förekom Ledarna i en större mediegranskning som resulterade i flera negativa artiklar om förbundet. 

Mediebevakningen påverkade hela förbundets medlemsutveckling i stort, där de flesta föreningarna 

har tappat medlemmar. Snittet på medlemstappet i förbundet låg på - 1,4 procent och Ledarna inom 

idéburen sektor minskade med – 1,3 procent, så föreningen är trots allt en av de föreningar som 

tappat minst över hela året. Sammantaget hade föreningen 1 993 medlemmar den 1/1 2020.  

Föreningsstyrelsen och Ledarna centralt gör bedömningen att det finns potential för föreningen att 

växa och att utveckling av såväl medlemsverksamhet som marknadskommunikation blir viktiga för 

medlemstillväxt. Inte minst har vi konstaterat att föreningen får ett positivt inflöde i samband med 

att föreningen genomför utbildningsaktiviteter. 

Styrelsens tack 
Styrelsen vill tacka alla medlemmar som under året på olika sätt har engagerat sig i föreningens 

verksamhet. Vi vill också framföra ett varmt tack medarbetarna på Ledarnas förbundskansli för hjälp 

och stöd under verksamhetsåret. 

 





















 
 

Motion 1 

Motionär 
Monica Åkerhjelm Bergström 

 

 

 
Bakgrund 
Ibland kan vi slås av att enbart namnet Ledarna skall locka medlemmar. 
Ledarna köper idag tjänsten att värva medlemmar. Ett stort antal ungdomar ringer upp potentiella 
medlemmar för att värva dem. Min fråga är: vad vill vi? Vill vi medlemmar att vårt deltagande i Ledarna 
endast ska bli en individuell fjäder i hatten där vi kan fatta beslut som gagnar oss själva? Vill vi i ledarna 
arbeta fram en stark organisation med en starkare lokal förankring? Söker Ledarna i Sundsvall, en stad 
med stark utveckling både inom industri och teknik. SCA, Permobil, många statliga verk inkl 
Försäkringskassans IT för att nämna några. 
Finner ett gäng herrar med säte i Gävle(?) helt osynliga för mig som tillhör deras avd. 

 

Yrkande 
Jag yrkar att stämman beslutar 
*att Ledarna gör en kartläggning och utvärdering över avdelningar och upptagsområden. 
*att Ledarna överväger ett annat sätt för medlemsvärvning. 
*att Medelpad blir en test för medlemsvärvning genom uppsökande verksamhet samt andra 
aktuviteter. 
*att Ledarna förstår att bifalla motionen som bygger på att stärka både lojalitet till förbundet samt 
engagemang bland medlemmar. 
 
 
Föreningsstyrelsens yttrande 
Motionären vill att Ledarna ska se över sitt nuvarande sätt att rekrytera medlemmar samt arbeta för 
att stärka lokalt geografiskt engagemang inom förbundet. Föreningsstyrelsen för Ledarna inom 
idéburen sektor välkomnar motionärens engagemang kring viljan att växa och utveckla medlemsnyttan. 
Dock kan inte branschföreningen besluta om förändrad inriktning på medlemsvärvningen, då det 
uppdraget sköts av Ledarna centralt. Eftersom motionsstopp till kommande kongress har passerat kan 
vi som branschförening välja att skicka vidare motionen till Ledarnas förbundsstyrelse. 
 
Ledarnas kongress genomförs den 21 oktober i år. Till den kan aktiva medlemmar, klubbar, 
föreningsavdelningar och föreningar lämna in motioner. Byggcheferna och Ledarna Teknik och Motor 
har lämnat in en motion som heter ”Stärk rekryteringen av nya medlemmar genom samarbete med 
branschföreningarna” som delvis tangerar det som motionären efterlyser. Den finns att läsa på 
Ledarnas hemsida. Där finns också förbundsstyrelsens yttrande att läsa som ger en bakgrund till 
nuvarande arbete med medlemsvärvning. Föreningsstyrelsen för Ledarna inom idéburen sektor 
välkomnar förbundsstyrelsens förslag att tillsammans med respektive förening skapa större kännedom  

Rubrik 
Ny strategi för medlemsvärvning 



 
 
om föreningens branscherbjudande, se över aktuella titlar som är hör hemma i föreningen och ta fram 
en strategi för tillväxt med konkretiserade mål för detta. 
   
  

Styrelsen för Ledarna inom idéburen sektor föreslår stämman 

att skicka motionen vidare till Ledarnas förbundsstyrelse 

 

Motion 2 

Motionär 
Monica Åkerhjelm Bergström 

 

Rubrik 

Omfördelning av aktiviteter 

 
Bakgrund 
Sedan jag blev medlem har vi i Sundsvall, med omnejd erbjudits utbildningar lokalt. Vi ärvara här i 
norr att ha stort upptagningsområde. Ofta rör det sig om 20 mil, enkel resa. 
Under senare tid koncentreras utbildningar till våra södra orter Stockholm, Göteborg och Malmö. Här 
måste vi tänka om. 
 

Yrkande 

Jag yrkar att stämman beslutar: 
*att utbildningar fördelas mer rättvist över landet. 
*att medlemmar som hänvisas till att resa mer än 20 mil kompenseras av förbundet. 
*att intressekoll görs innan planeringar av utbildningar. 
 

Föreningsstyrelsens yttrande 

Som medlem i Ledarna finns möjlighet att delta på utbildningar som anordnas både via förbundet 
och via den egna branschföreningen. Ledarna centralt har totalt sett en bredare spridning över hela 
landet, vilket också speglas i de platser där utbildning erbjuds. Ledarna inom idéburen sektor har 
klart flest medlemmar i Stockholm följt av Göteborg och Malmö. Styrelsen har vid några tillfällen valt 
att förlägga utbildning norröver, då i Umeå. Vi kan konstatera att de utbildningarna har varit mindre 
välbesökta och att den mindre lokala medlemsbasen innebär att det blir en hög kostnad per medlem 
genomföra utbildning på mindre orter. 

 

 



 
 

Ett mer kostnadseffektivt sätt att erbjuda utbildningar till medlemmar som inte bor i Stockholm, 
Göteborg och Malmö är att genomföra utbildningsaktiviteter genom digitala lösningar. Sådana 
lösningar medför också att varken medlemmen eller föreningen behöver stå för resekostnader.  

Vidare minskar det också föreningens och Ledarnas negativa miljöpåverkan. Därför kommer styrelsen 
att planera för att genomföra digitala utbildningstillfällen i föreningsverksamheten under den 
kommande stämmoperioden.  

I samband med att Ledarna inom idéburen sektor bildades 2017 genomfördes workshops där 
medlemmar fick bidra med önskemål kring föreningens verksamhet. Styrelsen har utgått från de 
önskemålen i sitt arbete den gångna perioden. Styrelsen har framförallt fokuserat på att erbjuda 
kompetensutvecklande insatser med civilsamhällets unika förutsättningar i fokus. Johan Welander 
har anlitats för tre olika workshops kopplat till chefsrollen och Anna Bergkvist har utbildat i 
valberedningens roll. Ett önskemål som också framkom vid föreningens bildande var möjligheten att 
skapa nätverk lokalt där medlemmar kan utvecklas och stötta varandra. Den frågan arbetas intensivt 
med just nu och ett första nätverk kommer att erbjudas med start hösten 2020. Det första nätverket 
kommer att genomföras digitalt både på grund av den rådande situationen med Covid-19 och för att 
det ska vara enkelt att delta oavsett bostadsort.  

Slutligen vill föreningsstyrelsen också välkomna medlemmarna att höra av sig med idéer och uppslag 
till aktiviteter och utbildningar för den kommande stämmoperioden, så ska vi göra vårt bästa att ta 
hänsyn till de önskemål som finns. 

 

Styrelsen för Ledarna inom idéburen sektor föreslår stämman 

att  anse den första att-satsen besvarad 

att  avslå den andra att-satsen 

att  anse den tredje att-satsen besvarad 



 

 

 

Övergripande verksamhet och rambudget för Ledarna inom idéburen 
sektor 
 
Kommande stämmoperiod 
 
Ledarna inom Idéburen sektor 
Ledarna inom idéburen sektor är en av Ledarnas 19 branschföreningar och vänder sig till förbundets 
medlemmar som är chefer inom ideell, religiös, idrottslig och kulturell sektor. Föreningens vision är 
att Sveriges bästa chefer ska finnas inom idéburen sektor. 

Föreningen ska inom Ledarnas federation stå för den branschmässiga förankringen och 
fördjupningen av ledarskapsfrågorna inom ramen för sin bransch – den idéburna världen. Ytterligare 
en uppgift för föreningen är att tillvarata medlemmarnas möjlighet att påverka Ledarnas inriktning 
och verksamhet. 

Ledarna inom idéburen sektor ska under den kommande stämmoperioden koncentrera 
föreningsarbetet på fyra fokusområden: 

Det löpande styrelsearbetet 
Föreningsstyrelsen kommer att arbeta i styrelsemöten och workshops med syftet att planera och 
följa upp föreningens verksamhet samt genomföra olika typer av medlemsaktiviteter. Styrelsen 
kommer att utveckla samarbetet Ledarnas kansli, både för att få adekvat stöd och för att kunna 
utveckla områden som kommunikation, opinionsbildning och branschbevakning. Föreningen ska 
även utveckla kontakterna med övriga föreningar inom förbundet och med andra parter som det är 
av vikt för föreningen att ha goda relationer till för att förstärka branscharbetet och medlemsnyttan. 

Budget: 240´ 

 
Övrigt demokratiskt arbete 
Föreningen kommer att delta på Ledarnas kongress, Ledarnas förbundsråd och branschdagar under 
den kommande stämmoperioden. Föreningens ordinarie föreningsstämma äger rum hösten 2023, 
förhoppningsvis blir detta ett fysiskt möte. 

Budget: 130´  



Kompetensutveckling och utbildningar 
Genom den återkoppling som styrelsen fått från medlemmarna vet vi att kompetensutveckling och 
utbildning ses som en viktig del av medlemskapet i föreningen. Därför kommer föreningen fortsatt 
fokusera verksamheten på kompetensutvecklande insatser som stöttar och lyfter det idéburna 
ledarskapet och som ger medlemmarna verktyg i deras chefsvardag. 

Budget: 330´ 

 
Starta och driva nätverk 
Flera medlemmar har lyft frågan att det vore bra om LIS kunde ta initiativ till att bilda nätverk för 
idéburna chefer. Inte minst har detta blivit än mer aktuellt under Coronapandemin, där digitala 
nätverk kan vara en plattform för erfarenhetsutbyte och ett forum för medlemmarna att ses för att 
diskutera aktuella frågor. För att starta och driva nätverk på ett välfungerande sätt krävs 
professionell planering och moderering, vilket kommer att kräva externa resurser. 

Budget: 300´ 



 
 

 

Styrelsens förslag 

 

 
b) styrelsens förslag till föreningens medlemsavgift 

Styrelsen föreslår 

- att föreningsavgiften på 20 kronor i månaden förblir oförändrad under  kommande 
stämmoperiod. 

       



 
 

 

Fastställande av arvoden för styrelsens ledamöter, revisorer 
och valberedning 

 

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden enligt nedan:  

Ordföranden: 20 000kr/år 

Kassör: 15 000kr/år  

Ledamot: 1 000kr/möte  

Suppleant: 1000 kr/möte  

Revisor: 4 000kr/år 

 

Fastställande av arvoden för valberedning  

Styrelsen föreslår oförändrade arvoden till valberedningen enligt nedan: 

3000 kronor till sammankallande under stämmoperioden 

2000 kronor till ledamot under stämmoperioden 



 
 

Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter 

 

Valberedningen föreslår: 

 

7 stycken ledamöter 

2 stycken suppleanter 



 
 
 

Val av styrelseledamöter och suppleanter 
 
Valberedningens förslag 
 
Ordförande 
Stina Nordström 
Generalsekreterare för Sveriges största patientorganisation Reumatikerförbundet med       
45 000 medlemmar. 
Förtroendevald i Ledarna sedan 2002, bland tidigare uppdrag: ordförande i Ledarnas 
Enskilda Chefsförening, ordförande i Ledarna inom offentlig sektor, var med och startade 
Ledarna inom idéburen sektor 2017. Ledamot av Ledarnas förbundsstyrelse sedan 2006 och 
1:e vice ordförande sedan 2018. 
Som ordförande vill jag verka för att LIS fortsätter att ge mervärde och medlemsnytta genom 
att erbjuda kompetensutveckling och möjlighet till erfarenhetsutbyte. Min vision är att 
föreningen ska vara en självklar mötesplats för idéburna chefer. 
 
Kassör 
Jan Ekroth 
Hyresgästföreningen, Inköpschef. Med erfarenhet från att ha arbetat inom den ideella 
sektorn sedan 2001 brinner jag för medlemsnytta och uppskattar den utmanande 
komplexitet det innebär att vara idéburen ledare. Förtroendeuppdragserfarenhet från brf 
och som kassör i just denna viktiga branschföreningen. I det uppdrag jag nominerats till ser 
jag framemot att fortsatt verka för en sund föreningsekonomi som borgar för intressanta 
medlemsaktiveter och fortsatt medlemsnytta. 
 
 
Ledamöter 
 
Linn Ternefors 
För närvarande föräldraledig från tjänsten som generalsekreterare på Nykterhetsrörelsens 
Scoutförbund. Har tidigare erfarenhet av styrelsearbete i förening och distrikt inom scout- 
och nykterhetsrörelsen som ordförande, sekreterare och kassör. Har haft rollen som 
sekreterare i styrelsen för LiS den gångna perioden. Medlemsinflytande och 
kompetensutveckling för våra chefer är frågor jag brinner för och vill fortsätta arbeta med i 
styrelsen. 
 
Greta Burman 
Förbundschef, Sveriges Konstföreningar Förutom styrelsen för ledarna ideburen sektor sitter 
jag även i styrelsen för Ideell Kulturallians och Konstfrämjandet 



 
Jag ser fram emot att få fortsätta att bygga upp och utveckla föreningen så att vi successivt 
ska kunna erbjuda medlemmarna fler utbildningar och andra arrangemang som skräddarsys 
för chefer i vår sektor. 
 
Rita Bé Aben 
Administrativ chef, Botkyrka församling i Svenska kyrkan. 
Jag har arbetat inom Svenska kyrkan i åtta år som ekonomichef och sedan som administrativ 
chef. Det senare innefattar att vara chef över  alltifrån information/kommunikation, 
bokningar, ekonomi, lön, Hr och fastigheter.  
Att arbeta inom idéburen sektor är enormt utvecklande, komplext och spännande som chef.  
Mitt mål med uppdraget  är i första hand synliggöra civilsamhällets chefer samt tillgodose 
deras behov av kompetensutveckling och nätverk inom LIS 
Jag ser också ett ökat behov inom Ledarna att vara opinionsbildare  och avtalspart.   
Hur vi kan få fler chefer att bli medlemmar inom Ledarna är en framgångsfaktor för att få en 
mer resurser till LIS. 
 
Raisa Lång Velazco 
Marknads- och utvecklingschef på Fryshuset. 
Ledamot i Lis 
Ser framemot att bidra med tid och kompetens kring värdegrund, mångfald och inkludering, 
ungas delaktighet i beslutsfattning. 
 
Peter Ekvall 
VD Skånes Fotbollförbund. Har varit engagerad i fotbollsrörelsen i stort sett hela mitt liv. 
Först som spelare, därefter som ungdomsledare och på senare år med diverse 
förtroendeuppdrag. 
Ser fram emot att deltaga i styrelsearbetet och bidra med min kunskap och kompetens inom 
ledarskap och digitaliseringsfrågor. 
 
Suppleanter 
 
Ulla Frisk 
Projektledare, för Agtech Challenge en innovationstävling som finansieras av 
Jordbruksverket, via EU och Landsbygdsprogrammet, på Hushållningssällskapets förbund 
Tidigare styrelseledamot för Musikhuset Örnsköldsvik, Bostadsrättsförening Uppsala och 
Sigtuna Golfklubb där även sponsoransvarig. 
Arbetat cirka åtta år i idéburna organisation med förbundsstyrelser: Medborgarskolan och 
Hushållningssällskapet. 
Jag tycker att några av de viktigaste uppgifterna för styrelsen är kompetens-utveckling, 
erfarenhetsutbyte och branschbevakning. Den idéburna sektorn är otroligt viktig för Sverige 
och Sveriges arbetsliv. Jag hoppas och tror att jag med min erfarenhet kan bidra med min 
kompetens inom kommunikation, digitalisering och verksamhetsutveckling. 



 
 
John Ammamoo Johansson 
För närvarande jobbar jag som husmor och kökschef på KFUM Kärsögården. 
Under mina studier på  Surrey University, GB, arbetade jag en del med ”The Student Union. 
Bl.a var jag residential manager vilket innebar att jag t ex var ansvarig för kontakter och 
förhandlingar mellan universitet och studenterna angående boende och sociala aktiviteter. 
Under min första tid i Sverige jobbade jag också inom EVS eftersom jag kom hit som en 
volontär där jag blandade arbete och studier. Det var på det sättet som jag fick min första 
kontakt med Kärsögården. 
Jag gläder mig åt vara med och arbeta fackligt för första gången. Det kommer att vara 
lärorikt för mig tror jag och jag tror också att jag kan bidra med både idéer och hårt arbete. 
 
 
Val av revisor och revisorssuppleant 
 
Valberedningens förslag 
Revisor 
Sanna Frost 
Funktionsrätt Stockholms län Verksamhetschef  
Har bland annat varit styrelseledamot i Folkrättskretsen Röda Korset under  ett par år. 
Jag hoppas kunna bidra genom att granska och ställa hjälpsamma frågor till styrelsen 
rörande uppdraget, förvaltningen och ekonomin fortlöpande under mandattiden. 
 
Revisorsuppleant 
Lars Micael Adrian 



 
 

 

 

 

Val av ombud till Ledarnas kongress 

 
Valberedningen föreslår: 

Att den nyvalda styrelsen inom sig utser ombud till Ledarnas kongress 

 

  

 



 
 

 

 

 

Styrelsens förslag till valberedning 

 
Styrelsen föreslår att stämman beslutar: 

Att välja följande personer till valberedning: 

 Sissella Helgesson (sammankallande) 

 Oliver Boij 

Laura Luna 

Cina Staron 

 

  

 



 
 

 

 

 

Beslut om antal ombud till kommande föreningsstämma 

 
Styrelsen föreslår stämman besluta: 

- Att alla medlemmar kallas till kommande föreningsstämma 
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