
 
Valberedningens förslag till styrelsesuppleanter 

Nyval 
 
Namn: Imse Spragg Nilsson, 35 år, Stockholm/Skåne   
Titel/arbetsplats: Konceptansvarig Värdebaserat ledarskap, Scouternas Folkhögskola   
 
Som suppleant hoppas jag kunna bidra till styrelsens arbete både kopplat till styrelsemötena och till 
arbetet däremellan. Jag har lång styrelseerfarenhet från flera olika organisationer, både i Sverige och 
Europa. Jag tycker om strategiskt arbete med fokus på utveckling, likväl som det praktiska när det 
kommer till faktiska aktiviteter för att uppnå organisationens syfte och uppdrag. Eftersom jag till 
dagligdags jobbar med ledarskapsutveckling och utbildning av unga ledare med chefsambitioner så 
tänker jag att mina perspektiv och erfarenheter här kommer vara ett tydligt bidrag till styrelsens 
arbete. Ledar- och chefsutvecklingen inom idéburen sektor är oerhört viktig för chefsförsörjningen 
överlag och det är något jag ser fram emot att prata ännu mer om i branschorganisationen.    
 
Namn: Johannes Crona, 43 år, Stockholm 
Titel/arbetsplats: Regionchef, Ung Företagsamhet Stockholmsregionen 
 
Jag kandiderar till styrelsen för Ledarna inom Idéburen sektor eftersom jag är intresserad av 
strategisk utveckling av verksamheter och jag vill även bredda min egen erfarenhet av styrelsearbete. 
Jag tror jag kan bidra till Ledarna med mina kunskaper från egenföretagande och anställningar inom 
privat, offentlig och ideell sektor. Dessutom kan jag bidra med det "unga" perspektivet från 
nuvarande jobb och tidigare uppdrag som konsult inom omvärldsanalys. I styrelsen vill jag verka för 
att öka medlemstillströmningen samt att fortsätta utveckla intressanta erbjudanden till medlemmar, 
såsom utbildningar och nätverk. 
Sedan drygt 7 år är jag regionchef för Ung Företagsamhet i Stockholm, en ideell 
utbildningsorganisation med omkring 10 000 medlemmar som verkar i grund- och gymnasieskolan. I 
den rollen har jag bland haft verksamhets-, budget- och personalansvar för ett tiotal personer, 
ansvarat för vår finansiering och haft stora externa kontaktytor med politiker, kommuner, 
intresseorganisationer, stora och små företag, men också mycket internt samarbete mellan regioner 
och vårt nationella kansli. Som regionchef arbetar jag nära vår styrelse och gör löpande ekonomisk 
uppföljning, analyser, beslutsunderlag, strategier, planer, policys mm. Jag har även tidigare 
styrelseerfarenhet främst från olika styrelser inom Universitet och studentföreningar under tiden 
som kårordförande på Ekonomihögskolan i Lund. 
 


