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Underlag 3 Valberedningens förslag till val av 

styrelseledamöter 2018-2019 
Till årsmötet den 22 maj 2018 

 

Hur valberedningen jobbat 
Valberedningen har bestått av Anneli Nordling och Julia Hale. Vi har möts vid flera tillfällen 
och haft kontinuerlig kontakt där vi diskuterat vilka kompetenser vi tror föreningen kan ha 
nytta av i styrelsen. I vårt arbete har vi lagt stor vikt vid information vi fått från olika 
kontakter i föreningen. Vi har haft telefonkontakt med alla nuvarande ledamöter om hur 
arbetet fungerat under året som gått och om tankar för framtiden. Vi har även haft kontakt 
med kanslichef för att fånga kansliets perspektiv. Kanslichef och ordföranden har vi haft 
särskilda lunchmöten med.  
 
Punktlista på vilka erfarenheter vi letat efter: 

• Medlemsengagemang 
• Långsiktig finansiering 
• Strategisk ledning inklusive personalledning 

 
Vi har fått in förslag på nya styrelsekandidater via våra kontakter med kansli och sittande 
styrelse. Ett medlemsutskick där nomineringar efterfrågades gav också stort gensvar och vi 
har varit i kontakt med ett flera intressanta kandidater. Alla kandidater har blivit kontaktade 
och tackade för sitt intresse och vi hoppas att några kan vara en resurs för föreningen i 
framtiden.  
 
Efter många samtal med kandidaterna är vi nu trygga med att kunna föreslå en mycket 
kompetent grupp som väl besitter de kunskaper och meriter föreningen behöver för sin 
styrning. Vi ser också att dessa kandidater kompletterar varandra bra både i erfarenhet, ålder 
och bakgrund även om det finns brister i mångfald i ett större perspektiv. Detta är något 
framtida valberedningar får arbeta vidare med.  
 
Valberedningen har också diskuterat revisionen av föreningen och föreslår att årsmötet väljer 
fyra revisorer varav två suppleanter vilket är enligt föreningens stadgar. Två av de föreslagna 
revisorerna är inte auktoriserade revisorer och föreslås att särskilt granska styrelsens arbete.  
 

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”. De 
senaste två åren har styrelsen bestått av nio personer och vi föreslår åtta personer i år.  
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Vi föreslår årsmötet att välja två nya styrelseledamöter och omval av tre ledamöter vars 
mandattider går ut. Tre ledamöter i sittande styrelse har mandattider som går ut men ställer 
inte upp till omval, bland dem föreningens nuvarande ordförande.  
 
Till ny ordförande föreslås Sofia Stenfeldt som är väl insatt i föreningens arbete efter två år i 
styrelsen. Sofia har erfarenhet av både strategisk planering och arbetsledning och vi tror hon 
kommer leda styrelsearbetet och vara en stor tillgång för styrelsen ansvar i allt från 
personalfrågor till framtidsvisioner. De andra ledamöter som föreslås för omval är Irja Sandin 
och Leena Similä. Alla omval är på två år. Till nyval föreslås Bo Sundqvist och Live 
Brathovde. 
  
Utifrån valberedningens förslag skulle styrelsesammansättningen bli följande:  

Ledamöter   Nuvarande mandat till årsmötet år/omval/nyval 
Anna Pramborg  2019 
Liv Fjellander  2019 

Ola Höiden   2019  
Sofia Stenfeldt (ordförande) omval med mandat till 2020 
Irja Sandin   omval med mandat till 2020 
Leena Similä   omval med mandat till 2020 
Bo Sundqvist   nyval med mandat till 2020 
Live Brathovde  nyval med mandat till 2020 
 

 

Till revisorer föreslår valberedningen 
Angelika Thor (auktoriserad revisor, ABC Revision) 
Suppleant Jenny Gentele (auktoriserad revisor, ABC Revision) 
 
Cecilia Näsman (föreningens ordförande 2017-2018) 
Supplant: Daniella Nenander (mångårig fd styrelseledamot och tidigare anställd) 
 

 

Presentationer av de som föreslås för omval och nyval:  
Sofia Stenfeldt 

Sofia har suttit i Fair Actions styrelse i två år och har erfarenhet att jobba tätt med kansliet. 
Hon har lång erfarenhet av kommunikation och opinionsbildning på flera fackförbund, 
ungdomsorganisationer och i hyresgäströrelsen. Sofia har även djupgående kunskaper i 
arbetsrätt och arbetsmiljö. Hon har lång erfarenhet av ledarskap och arbetsledning och är i 
nuläget chef för ett tiotal medarbetare. Sofia är idag projektledare på Handelsanställdas 
förbund och har en utbildning bland annat i freds- och konfliktvetenskap, psykologi samt 
reklam- och PR-vetenskap.  
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Irja Sandin 

Irja har suttit i Fair Actions styrelse sedan 2016 och arbetar som verksamhetsutvecklare på 
Pensionsmyndigheten. Hon har en magister i nationalekonomi med en inriktning mot 
utvecklingsekonomi och har skrivit flera uppsatser om levnadsvillkor. Irja har varit 
projektledare för Fair Trade Forum och styrelseledamot och kassör för paraplyorganisationen 
Fair Trade Återförsäljarna. Vidare har hon flertalet fältarbetesinsatser bakom sig, bland annat 
för Läkare utan gränser i Swaziland och Haiti 
 
Leena Similä 

Leena har blev invald till Fair Actions styrelse 2016. Leena är ansvarig för 
företagssamarbeten på barnrättsorganisationen Plan International och har tidigare förenat 
näringsliv och civilsamhälle i samarbeten inom miljö- respektive funktionshinderrörelsen via 
Håll Sverige Rent och RBU. Leenas intresse för hållbarhetsfrågor och företagens 
samhällsengagemang började på Telia där hon arbetade i trettio år. Senast koordinerade hon 
koncernens CSR-arbete och tog fram koncernens första gemensamma krav på 
leverantörskedjan. 
 
Bo Sundqvist 

Bosse har lång erfarenhet från ideellt arbete och ledande befattningar inom enskilda och 
offentliga organisationer, bland annat som förbundssekreterare för Röda Korsets 
ungdomsförbund och kanslichef på Svenska Afghanistankommittén. Bosse har även arbetat 
bland annat för Afrikagrupperna och We Effect, i Nicaragua, samt på SEB med aktie- och 
valutahandel. Han var styrelseledamot i Fair Actions styrelse 1996-2007 och var 
styrelseordförande under de sista fem åren. Bosse var med vid starten av Swedwatch och 
Fairtrade Sverige. Bosse är utbildad ekonom, samt har studerat socialantropologi, journalistik 
och pedagogik. 
 
Live Brathovde 

Live är vikarierande projektledare för engagemang hos Fairtrade och har jobbat med 
engagemang för rättvisefrågor inom civilsamhället i flera år. Live har även erfarenhet av att 
söka finansiering för verksamhet inom den ideella sektorn. Hon har sin bakgrund i den norska 
klimatrörelsen och har en utbildning i internationella miljö- och utvecklingsstudier från 
Norges Miljö och Biovitenskapelige Universitet. 
 
 
Extra stöd till styrelse och kansli 
Utöver ovan förslag har valberedningen även varit i kontakt med två personer som 
valberedningen tror kan stötta styrelsen och kansliet i arbetet framåt med expertkunskap i 
sakfrågor. Detta ligger utanför valberedningens mandat och det blir därför upp till styrelsen 
att komma fram till om/hur detta kan bidra till föreningen men nedanstående personer har 
anmält att de står till styrelsens förfogande: 
 
Michael Schragger – CEO Sustainable Fashion Academy 
Karoline Bakka Hjertø – Seniorrådgivare Initativ för Etisk Handel Norge 
 
 


