Till FRIIs årsmöte 23 maj 2019

§ 13-15 Valberedningens förslag till styrelsesammansättning samt
revisorer i FRII
Bakgrund till valberedningens förslag
Efter att ha tagit del av styrelseutvärdering samt pratat med ledamöterna i FRIIs styrelse och
FRIIs generalsekreterare är det valberedningens bild att den nuvarande styrelsen fungerar bra
och att det är ett gott arbetsklimat. Två ledamöter har suttit maximal mandatperiod och kan
därför inte väljas om och en ledamot har pga nytt uppdrag valt att inte ställa upp för omval.
Förutom att bedöma nuläget har valberedningen även blickat framåt och konstaterar att en
något bättre balans i växelvis avgång har uppnåtts samt att om ett år kommer en av de
nuvarande styrelseledamöterna att ha suttit maximal mandatperiod, vilket är FRIIs nuvarande
ordförande.
Förutom utvärderingen av nuvarande styrelse har valberedningen även tittat på vilka frågor som
FRII behöver fokusera på under de närmaste åren samt sammansättningen i styrelsen i relation
till medlemsorganisationernas ändamål, storlek och insamlade medel och 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.
Valberedningens förslag till styrelseledamöter
Ledamöter – Nyval på 2 år, 2019 - 2021
Maria Arneng, Generalsekreterare, Hello World
Mikael Färjsjö, Insamling och engagemang, Cancerfonden
Ewa Rutqvist Holmstedter, Kanslichef, We Effect
Information om kandidaterna finns i bilaga 1.
Styrelseordförande – redan vald på 2 år, till och med 2020
Per Leander, Generalsekreterare, Friends (tredje mandatperioden)
Ledamöter – redan valda på 2 år, till och med 2020
Jesper Nilsson, Senior strategisk rådgivare, Rädda Barnen (andra mandatperioden)
Marika Hjelm Siegwald, Sektionschef för insamling, engagemang och marknadskommunikation,
Act Svenska Kyrkan (andra mandatperioden)
Cecilia Chatterjee-Martinsen, Generalsekreterare, WaterAid (första mandatperioden)
Lovisa Fhager Havdelin, Generalsekreterare, Teskedsorden (första mandatperioden)
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Valberedningens förslag till revisorer
Omval – 1 år, till och med 2020
Lena Johnson, auktoriserad revisor, Grant Thornton
Omval – 1 år, till och med 2020
Patrick Bertram, förtroendevald revisor, Tyska skolföreningen
Valberedningen rekommenderar att det ska göras en upphandling under 2019 för ny auktoriserad
revisor till nästa år.

Valberedningen
Richard Andersson, Ordförande, We Effect
Veronique Lönnerblad, UNICEF Sverige
Lotta Säfström, Göteborgs Kyrkliga Stadsmission
Stockholm i april 2019
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Bilaga 1
Om kandidaterna

Maria Arneng är nytillträdd generalsekreterare på Hello World!
Föreningen omsätter 14,4 miljoner kronor och samlar in 8,7
miljoner kronor men är för närvarande inte medlem i FRII. Innan
Hello World! var hon generalsekreterare på Läxhjälpen, en
stiftelse som hon byggt upp och drivit sedan starten för 11 år
sedan. Maria är en hängiven samhällsförbättrare som brinner för
barn och ungas rättigheter och lika värde. Hon har arbetat med
såväl integrationsfrågor i stora teaterprojekt som suttit i
koncernledningen på privat utbildningsföretag och med arbetslösa
ungdomar i nytänkande ESF-projekt. Utöver detta har hon
erfarenhet från ett flertal förtroendeuppdrag i stiftelser såsom
Årets Mångfaldsbragd och Wikimedia.
Om engagemanget i FRII:
”Jag engagerar mig i FRII för att jag tycker att det är viktigt med ett starkt och väl fungerande
civilsamhälle, det är viktigt för demokratin! Bland det allra allra viktigaste för att som givare känna
förtroende för en ideell organisation är att den kan visa hur de skänkta pengarna gör nytta, hur
pengarna konkret har bidragit till verksamheten, ja vilka effekter som pengarna faktiskt har gett. FRII
fyller en viktig funktion här att stötta och hjälpa organisationer att utveckla det arbetet. ”

Mikael Färjsjö är Senior projektledare/Strategi & Analys samt
Insamlingschef på Cancerfonden, som idag omsätter 813 miljoner
kronor varav 811 miljoner kronor är insamlade medel. Mikael har
tidigare arbetat som managementkonsult med egen verksamhet
samt haft chefsansvar på bland annat Telenor, Boxer TV samt
varit marknadsdirektör på Aftonbladet. Han har en gedigen
erfarenhet av styrelsearbete både från ideella organisationer,
branschorganisationer och aktiebolag.
Om engagemanget i FRII:
”Bredda kompetensen och erfarenheten i styrelsen med syfte att säkra finansiering och utveckling av ett
starkt civilsamhälle”.
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Ewa Rutqvist Holmstedter arbetar som kanslichef - We Effect
och Vi-skogen, som har en omsättning på 328 miljoner kronor
respektive 98 miljoner kronor. Insamlade medel uppgick 2018 till
68,9 miljoner för We Effect och 73,7 miljoner kronor för Vi
Skogen. Utöver kanslichef är Ewa ansvarig för administrativa
avdelningen där ekonomi, HR och IT ligger. Ewa började på
organisationerna för snart tre år sedan och har under hela sitt
yrkesliv arbetat med Ekonomi, HR- och IT frågor men då i privata
näringslivet. Privat är jag gift med två egna vuxna barn och två
bonusbarn. På min fritid har jag ett starkt föreningsengagemang,
tränar och spenderar tid på landstället. Ewa har varit mycket aktiv
i FRIIs referensgrupp av ekonomichefer för en mer relevant
granskning av insamlingssektorn sedan arbetet började 2017.
Om engagemanget i FRII:
”FRII är en väldigt viktig branschförening för organisationer som arbetar med insamling. Genom sitt
engagemang, utbildningar och påverkansarbete i att driva frågor som rör insamling ser FRII till att skapa
förtroende hos allmänheten för insamlingsfrågor. I och med att många är medlemmar, inte minst de stora
insamlingsorganisationerna, visar FRII på vikten av att föreningen finns och att de frågor som drivs är
relevanta för medlemmarna.”
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