
 
 

Verksamhetsberättelse april-oktober 2022 

Bildandet av ny förening 
Ledarna har uppdraget att kontinuerligt se över att vi erbjuder föreningar som speglar 
arbetsmarknaden och har sett att vi har många medlemmar inom branschen tech. Att bilda en ny 
förening är en process som har pågått under en tid. 

Interimsstyrelsen på plats och konstituerande möte 
I april bildades föreningen Techledarna. Branschföreningen vänder sig till chefer inom it- 
telekombranscherna och näraliggande högteknologiska verksamheter. Föreningens arbetssätt är 
digital by default och språken är svenska och engelska. 

Styrelsen har bestått av Alex Tsatsapasanis, ordförande, Sanja Studcic, kassör, Hannes Sjöblad, 
ledamot,  Stefan Norstedt, ledamot, Mads Galsgaard. Adjungerade från Ledarna Sofia Löfberg, 
sekreterare och Lars Rosenlind, revisor.  

(Anders Bolinder, vice ordförande och Ebba Öhlund adjungerad från april-augusti) 

Det konstituerande mötet ägde rum den 22 april 2022 på Ledarnas kansli.  

Styrelsen har haft antal 3 styrelsemöten. 

Styrelsen har arbetat i arbetsgrupper och använder Admincontrol som styrelseportal, ett avtal 
tecknat via Ledarna. 

Interimsstyrelsen har fungerat som valberedning under perioden fram till den första stämman. 

På kongressen 2022 deltog Hannes Sjöblad som presenterade föreningen. Kongressen godkände den 
nya föreningen Techledarna. 

Information till medlemmarna 
I juni 2022 informerades de medlemmar som kom att flyttas över till den nya föreningen via brev. De 
medlemmar som inte ville gå över till den nya föreningen ombads samtidigt kontakta Ledarnas kansli 
med begäran om att stå kvar i sin gamla förening, vilket ett 20-tal medlemmar gjorde. Totalt flyttades 
3271 medlemmar. 

Föreningen fick direkt en egen hemsida på ledarna.se och inom kort ett showcasesida under Ledarna 
på Linkedin. Domän Techledarna.se finns registrerat. I september skickade föreningen ut ett 
medlemsbrev med information om sin nya branschförening samt en presentation av styrelsen. I 
medlemsbilagan Chef informerade också om den nya föreningen. 

Föreningen har informerat om kommande stämma via postalt brev samt epost. Det har även 
informerats om att man kan nominera sig själv eller annan till styrelsen eller ingå i någon 
arbetsgrupp.  



 
Medlemsantal 
Föreningen består per den 31 oktober 2022 av 3392 medlemmar. 
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