
 
Valberedningens förslag till ledamöter 

Omval 
 
Namn: Linn Ternefors, 34 år, Västervik 
Titel/arbetsplats: Styrelseledamot (ideellt) på Scouterna och därmed formell arbetsgivare för den 
anställda personalen. Studerar sista året på programmet Ledarskap och organisation på 
Linnéuniversitetet. 
 
Jag uppskattar att få bidra till styrelsens effektivitet genom min förmåga att skapa god struktur. Som 
student har jag ofta tid och möjlighet att snabbt reagera på och stötta i olika frågor som är viktigt för 
att driva föreningsarbetet framåt. Jag ser fram emot att fortsätta bidra i arbetet med att förbättra 
kansliets stödprocesser i syfte att kunna möjliggöra mer kompetensutveckling för våra medlemmar. 
Här är det också viktigt att styrelsen fortsätter arbeta för att nå ut till fler chefer i den idéburna 
sektorn med ett erbjudande om medlemskap. 
 
Namn: Ulla Frisk, 62 år, Uppsala (mycket hemarbete från Sigtuna) 
Titel/arbetsplats: Projektledare region Uppsala 
 
Jag har ett kort projektuppdrag för Region Uppsala från augusti 2022 – april 2023. Kommer 
förhoppningsvis att få ett projektuppdrag för Hushållningssällskapens förbund våren/sommaren 
2023. Om jag inte får något nytt spännande uppdrag kan jag tänka mig att jobba lite mindre 
yrkesmässigt och kan då bidra mer till Ledarna. Jag känner mig hemma i Ledarna för idéburen sektor, 
vår ordförande Stina är mycket sympatisk och är enormt kompetent/professionell. Hela styrelsen är 
ett härligt gäng med många trevliga personer och olika erfarenheter. Tror och hoppas att jag kan 
bidra med mina erfarenheter och med min kunskap om verksamhetsutveckling, 
kommunikation/marknadsföring och projektledning. 
Ser fram emot spännande och trevliga möten! 
 
Namn: Greta Burman, 57 år, Malmö 
Titel/arbetsplats: Förbundschef Sveriges Konstföreningar 
 
Dina tankar om din roll i detta uppdrag: 
Min roll i uppdraget är att tillsammans med den övriga styrelsen ordna verksamhet som stärker den 
idéburna sektorns ledare, det kan vara utbildningar, föreläsningar och möjlighet att delta i nätverk. 
Utöver det bevakar vi vad som händer kring de fackliga förhandligar som berör våra medlemmar 
samt håller oss informerade om förändringar i frågor som berör medlemmarnas arbetsvillkor och 
arbetssituation. Vid tillfälle deltar jag även på Ledarnas förbundsråd och kongresser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Valberedningens förslag till ledamöter 

Nyval 
 
Namn: Farnaz Arbabi, 44 år, Stockholm 
Titel/arbetsplats: Konstnärlig ledare, Unga Klara  
 
Jag har tidigare innehaft förtroende- och styrelseuppdrag, dock aldrig fackligt så jag skulle tycka det 
var lärorikt att utvecklas och lära mig mer. Det jag kan tillföra är ett perspektiv från den konstnärliga 
branschen och en medvetenhet om inkludering, breddning, normkritik, mångfald och 
intersektionalitet - frågor som jag arbetat länge och mycket med och som ligger mig varmt om 
hjärtat. Jag har ett stort nätverk inom scenkonstbranschen och kan bidra med kunskap, erfarenhet 
och kontakter för till exempel föreläsningar, workshops eller annat kunskapsutbyte.  
 
Namn: Larsa Rännar, 62 år, strax utanför Umeå vid havet 
Titel/arbetsplats: Präst i Svenska Kyrkan sedan 35 år, är kyrkoherde. 
 
Jag tror på vikten av att jag som chef är med i organisationen för att förbättra arbetsvillkoren och 
möjligheten att tydliggöra chefsrollen inom idéburen sektor. 
Mina många och varierande erfarenheter från Svenska Kyrkan, skolan och internationellt arbete 
kommer väl till pass inom ett styrelsearbete inom Ledarna. 
 
Namn: Martin Kihlström, 46 år, Stockholm 
Titel/arbetsplats: Förbundschef / idrottsförbund 
 
Att vara chef inom idéburen sektor är spännande och roligt men kommer också med speciella 
utmaningar och komplexa uppdrag. Jag tycker det är viktigt att vår branschförening fortsatt levererar 
relevanta och riktade utbildningar framöver. Jag hoppas också att branschföreningen fortsätter att 
vara aktiv inom Ledarna i stort. I styrelsearbetet hoppas jag bl.a. kunna bidra med branschkunskap 
från ett idrottsorganisationsperspektiv. 
 


