
1 
 

Till FRIIs årsmöte 23 maj 2018 

 

§ 13-15 Valberedningens förslag till styrelsesammansättning samt 
revisorer i FRII 

 

Bakgrund till valberedningens förslag 

Efter att ha tagit del av styrelseutvärdering samt pratat med alla i FRIIs styrelse och 
FRIIs generalsekreterare är det valberedningens bild att den nuvarande styrelsen 
fungerar bra och att det är ett gott arbetsklimat. En ledamot har aviserat att hon vill avgå 
och en ledamot har suttit maximal mandatperiod och kan därför inte väljas om. Förutom 
att bedöma nuläget har valberedningen även blickat framåt och konstaterar att om två 
år kommer tre av de nuvarande styrelseledamöterna att ha suttit maximal 
mandatperiod. En av dessa är den FRIIs nuvarande ordförande. Om två år kommer det 
m a o att bli en större förändring i FRIIs styrelse och valberedningen har redan nu fört 
ett resonemang kring detta. 

Förutom utvärderingen av nuvarande styrelse har valberedningen även tittat på vilka 
frågor som FRII kommer att fokusera på under de närmaste åren och har utifrån detta 
gjort en bedömning av vilken typ av erfarenheter och kompetenser som kommer att 
behövas. Efter att ha övervägt ovanstående samt tagit de kriterier som finns i 
arbetsordningen i beaktande har valberedningen landat i följande förslag.  

 

Styrelseordförande – Omval på två år, till och med 2020 
Per Leander, generalsekreterare, Friends 
  
Ledamöter redan valda till och med 2019 
Cajsa Wiking, generalsekreterare, Operation Smile 
 
Ledamöter – omval på ett år, till och med 2019 
Johan Pettersson, generalsekreterare, Oxfam Sverige 
Eva Rundgren Forsberg, administrativ chef, Världsnaturfonden WWF 
 
Ledamöter – omval på två år, till och med 2020 
Jesper Nilsson, senior strategisk rådgivare, Rädda Barnen  
Marika Hjelm-Siegwald, chef för kommunikation och insamling, Stockholms 
Stadsmission 
 
Nyval – 2 år (till och med 2020) 
Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare, WaterAid 
Lovisa Fhager Havdelin, generalsekreterare, Teskedsorden 
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Valberedningens förslag till revisorer  
Omval – 1 år (till och med 2019) 
Lena Johnson, auktoriserad revisor, Grant Thornton 
Omval – 1 år (till och med 2019) 
Patrick Bertram, förtroendevald revisor, Tyska skolföreningen 
 

Valberedningen 

Maria Ros Jernberg, ordförande, Amref Nordic (lämnade Amref jan -18) 
Lotta Säfström, Göteborgs Stadsmission 
Per Westberg, Unicef 

Stockholm i april 2018 

 

Om kandidaterna  

Cecilia Chatterjee-Martinsen har varit generalsekreterare på WaterAid sedan oktober 
2011 och har varit ytterst ansvarig för organisationens utveckling från en liten nystartad 
organisation på 3 medarbetare och en omsättning på 11 miljoner till en organisation 
som 7 år senare har 25 medarbetare och en omsättning på 98 miljoner kronor . Cecilia 
har en bra inblick i alla delar av insamlingsarbetet ( företag, privat , kommunikation , 
institutionella givare , påverkansarbete och media). Hon har mycket kompetens och 
stort intresse för organisationsutveckling samt många tankar och funderingar på vad en 
branschförening som FRII behöver utveckla för att vara det stöd som en 
medlemsorganisation behöver. Innan WaterAid har Cecilia bland annat arbetat för 
Stockholm International Water Institute, WHO och Världsbanken. 

 

Lovisa Fhager Havdelin är generalsekreterare och verksamhetschef för Teskedsorden 
och har en gedigen bakgrund från ideell sektor. I synnerhet inom frågor som berör 
mänskliga rättigheter. Lovisa har arbetat med en rad olika aktörer, som t ex Läkare Utan 
Gränser, Peace Dividend Trust, Unicef och Amnesty. Lovisa tilldelades 2015 utmärkelsen 
årets FN-supporter och deltog 2016 i Anna Lindh Academys ledarskapsprogram om 
mänskliga rättigheter. Hon sitter i styrelsen för organisationen WONSA (World Of No 
Sexual Abuse) samt i Stockholms Stads MR-råd och är dessutom +SocialGood Connector. 

 


