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Valberedningens förslag till styrelseledamöter 
För perioden 2017-2018 
 

Hur valberedningen jobbat 

Valberedningen har bestått av Henrik Angerbrandt och Anneli Nordling. Vi har haft flera 

kontakter med sittande styrelse och vi har personligen pratat med alla nuvarande ledamöter 

om hur arbetet fungerat under året som gått och om tankar för framtiden. Vi har även haft 

kontakt med medlemmar och anställda på kansliet. Dessutom har vi deltagit på 

föreningsarrangemang och en strategikväll för styrelse och kansliet.  

 

Valberedningens förslag 

Enligt föreningens stadgar ska årsmötet ”välja en styrelse på minst tre personer. Antalet 
ledamöter fastställs av årsmötet på förslag av valberedningen. Mandattiden är två år”. Förra 
året bestod styrelsen av nio personer. Vi föreslår nio personer även för i år. Därför föreslår vi 
årsmötet att välja två nya styrelseledamöter då två ledamöter i sittande styrelse har 
mandattider som går ut (de ställer inte upp till omval) samt föreslår omval av Anna Pranborg 
vars mandatperiod går ut.  
 

Anna har suttit med i Fair Actions styrelse över fem år och genom att välja in henne för 

ytterligare en omgång får styrelsen en kontinuitet och fortsatt del av Annas kompetens och 

erfarenhet som varit mycket värdefullt i föreningen inte minst i namnbytesprocessen.  

 

Till nyval föreslås Ola Höiden och Liv Fjellander.  

 

Liv Fjellander är strategy director på Futerra, en förändrings- och kommunikationsbyrå 

inriktad på hållbar utveckling. Där har hon påverkat branscher som bygg, mat, kläder, möbler 

och stadsutveckling. Hon har lång erfarenhet av civilsamhället framförallt inom freds-, 

utvecklings- och genusfrågor genom organisationer som PeaceQuest och Kvinna till Kvinna 

och var en av initiativtagarna till Fair Action. 

 

Ola Höiden arbetar som kommunikationskonsult inom hållbar utveckling och har mångårig 

erfarenhet av kommunikation, kampanjarbete och varumärkesfrågor på bland annat Fairtrade, 

Rädda Barnen och Greenpeace. Han har en magisterexamen i internationell ekonomi, med 

påbyggnadsutbildningar inom bland annat hållbar samhällsutveckling, grafisk design samt 

foto- och filmproduktion.  

 

Med Liv och Ola stärker vi upp föreningens styrelse med ny kompetens. Samtidigt har Liv 

god kännedom om föreningens historia och kan ge kontinuitet till styrelsen som förra året 

fick in många nya ledarmötet. Genom att även föreslå Anna till omval tror vi att föreningens 

styrelse har en god mix av erfarna och nya ledamöter och får de kompetenser föreningen 

behöver för framtida utmaningar.  
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Utifrån valberedningens förslag skulle styrelsesammansättningen bli följande:  

 

Ledamöter   Nuvarande mandat till årsmötet år/omval/nyval 

Cecilia Näsman (ordförande) 2018 

Daniella Nenander  2018 

Sofia Stenfeldt  2018 

Elin Paulander  2018 

Leena Similä   2018 

Irja Sandin   2018  

Anna Pramborg  omval med mandat till 2019 

Liv Fjellander  nyval med mandat till 2019 

Ola Höiden   nyval med mandat till 2019  


