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Valberedningens förslag till fullmäktige 2016 
 
1.Valberedningens arbete 
 
1.1 Valberedningens sammansättning 
Valberedningen utses av Föreningen Nordens fullmäktigemöte. Enligt stadgarna (§ 5.5) skall 
den bestå av en ordförande och sex ledamöter. Av valberedningens ledamöter skall tre 
representera distrikten och en FNUF. I den valberedning som utsågs av fullmäktige 2014 ingår 
följande: 
 
Karin Söderberg Blekinge distriktet, ordförande 
Christina Eriksson Sörmlands distrikt, vice ordförande 
Ingvar Ekbrand Älvsborgs distrikt 
Christina Ericsson Sörmlands distrikt 
Marit Lamberg Norrbottens distrikt 
Johan Lindblad Skåne distrikt 
Johannes Mårlöv Föreningen Nordens ungdomsförbund  
Per-Olof Widell Upplands distrikt 
 
1.2 Valberedningens arbete. 
Valberedningen har haft fem protokollförda möten varav tre telefonmöten och därtill 
mejlkorrespondens under 2014-2016.  
 
2. Val av presidium för fullmäktigemötet 2016: 
Som ordförande föreslås Nils Ingemar Thorell och som vice ordförande Henrik Wilén. 
 
3. Val av två fullmäktigeledamöter att jämte ordförande justera protokollet och tillika 
rösträknare föreslås: Två ledamöter föreslås av valberedningen vid fullmäktigemötet.  
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4. Anmälan av val till fullmäktigeledamöter 
Mandattiden för fullmäktige är två år. Distriktens representanter är utsedda av distrikten med 
en ledamot per påbörjat antal av 600 medlemmar (underlaget är medlemssiffran per 31 
december 2015). Samma förfaringssätt gäller för FNUF. Ledamöternas namn framgår av 
bilaga i möteshandlingarna för fullmäktigemötet. Därutöver skall enligt stadgarna (§ 5.1) 
valberedningen utse 8 representanter för ledamöter på Resurslistan. 
 
4.1 Åtta ledamöter på Resurslistan 
Valberedningen har i samråd med kansliet utsett följande åtta ledamöter på Resurslistan: 
 
Birgitta Agazzi  Stockholm(71år) 
(Omval) Fil.kand. Forskningsassistent i Svenska språknämnden. 

Projektledare för nyordsarbete, nordisk sekr., svensk sekreterare 
och huvudredaktör för Skandinavisk ordbok. Invald i fullmäktige 
2002.  

 
Lars-Åke Engblom Huskvarna (74 år) 
(Omval) Professor emeritus i medie- och kommunikationsvetenskap vid 

Högskolan i Jönköping. Tidigare distriktschef på Sveriges Radio och 
direktör för Nordens hus i Reykjavik. Ledamot av centralstyrelsen 
1994-1997. Invald i CS 1994 och repr.skap 1996. Invald i fullmäktige 
1999. 

 
Metta Fjelkner Hörby (65 år)  
(Omval) Adjunkt och arbetat som lärare i 15 år. Tidigare ordf. i Lärarnas 

riksförbund, vice ordf. i SACO, Kristianstads högskola och Childrens 
World och styrelseledamot i Folksam. Lett en statlig utredning 2014 
”Arbetsro i skolan”. Ledamot i valberedningen till Högskolan i 
Kristianstad, regeringsuppdrag. Invald i fullmäktige 2010. 

 
Nanna Hermansson Stockholm (74 år) 
(Omval) Tidigare anställd av Stockholms kulturförvaltning som koordinator 

för nordiska frågor. F d chef för stadsmuseerna i Stockholm och 
Reykjavik. Har arbetat vid museer i Köpenhamn, och Tórshavn. 
Ordförande i Samfundet Sverige-Island. Invald i fullmäktige 1999. 
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Lene Andreasen Köpenhamn och Stockholm (48 år) 
(Nyval) Ekonom, författare, framtidsforskare och systemkritiker. Bygger i 

sitt forskande och författarskap broar mellan det teknologiska och 
det folkliga, inte minst kring den teknologiska utveckling som håller 
på att forma vår framtid. Driver egen förlagsverksamhet – Next 
Scandinavia/Det Andersense Forlag, där Norden ofta lyfts fram som 
en förebild/framtidsmodell. Har engagerats i olika debatter och 
seminarier, både av Föreningen Norden/FNF och Nordiska rådet. 

 
Arne Ruth Tierp (63 år)  
(Nyval) Publicist, skribent och föreläsare. Tidigare verksam som journalist 

på Göteborgs Handels och Sjöfarts Tidning, chef för 
samhällsredaktionen på Sveriges Radio och kulturchef på 
Expressen. Kulturchef och chefredaktör på Dagens Nyheter fram till 
1998. Har tilldelats utmärkelsen Torgny Segerstedts frihetspenna 
och är före detta ordförande i Svensk norska föreningen. 

 
Stig L Sjöberg Karlskrona (70 år) 
(Nyval) Företagsledare som har byggt upp en familjeägd mediekoncern 

som är störst i Norden i sin nisch. Han har mångårig erfarenhet av 
att vara drivande i Karlskrona Företags- och Hantverksförening 
samt att aktivt verka för samarbete mellan systerföreningarna i 
Karlskronas nordiska vänorter. 

 
Gunnar Wetterberg Malmö (63 år) 
(Nyval) Författare. F d historiker och diplomat, var ansvarig för 

Finansdepartementets långtidsutredningar 1992 och 1995, därefter 
direktör i Svenska Kommunförbundet och samhällspolitisk chef på 
Saco. Skrev 2009 debattartiklar om en ny Kalmarunion, vilket ledde 
till att han fick i uppdrag att skriva Nordiska Rådets och Föreningen 
Nordens årsbok "Förbundsstaten Norden". 

 
5. Val av Styrelse 
Valberedningen har per brev efterfrågat nomineringar från distrikten.  
Valberedningen har genom skrivelse till styrelsen inhämtat uppgifter om huruvida de 
nuvarande ledamöterna står till förfogande för omval.  
 
På grundval av denna korrespondens och en rad underhandskontakter föreslår 
valberedningen nedanstående sammansättning av Föreningen Nordens styrelse 2016-2018. 
Valberedningen vill även erinra om att ifall fullmäktige följer valberedningens förslag bör 
beredskap finnas för att ersätta ett antal ledamöter för förlorad arbetsförtjänst. 
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5.1 Till styrelseordförande föreslås: 
 
Sinikka Bohlin Gävle (69 år) 
(Omval) Ledarskapsutbildning, Lärare, Riksdagsledamot 1988-2010. 

Landstingsledamot 2010- Ordf. för Folkteatern i Gävleborg 
kommun, fullmäktigeledamot 1979-1988. Kommunstyrelseledamot 
1986-1988. Vice ordf. i miljö- och jordbruksutskottet. Ledamot i 
EU-nämnden. Ledamot 95-06 och ordf. 1996- 2010 i Nordiska 
rådets svenska delegation, Riksbanksfullmäktige 1998-2010, 
Utvecklingsfonden Gävleborg, Polisstyrelsen Gävle, Skogsstyrelsen.  

 
5.2 Till styrelseledamöter föreslås: 
 
Styrelsen består av nio ledamöter samt ordföranden. Av de åtta ledamöterna som fullmäktige 
utser skall minst en representera FNUF. Den nionde ledamoten utses av de fackliga 
organisationer som har medlemmar anställda vid föreningens centrala kansli. Fullmäktige 
väljer även en av de åtta ledamöterna till vice ordförande. 
 
Birgitta Englin Stockholm (57 år) 
(Omval) Senior rådgivare på tankesmedjan Global Utmaning och 

programansvarig för Nordic Ways, en strategisk nordisk 
framtidsdialog som säkerställer kunskapsutbyte och nätverk mellan 
forskning, politik, näringsliv och civilsamhälle. VD Riksteatern 2005-
2013, Prepatory action for cultural in EU external relations 2014, 
erfarenhet från teater och kultursektorn i olika uppgifter. 
Integrerat ledarskap IFL Handelshögskolan.  

 
Cristina Husmark Pehrsson Landskrona (69 år) 
(Omval) Riksdagsledamot 1998-2014. Socialförsäkringsminister och nordisk 

samarbetsminister 2006-2010. Ledamot i socialutskottet 1998-
2006. Tidigare viceordförande i Nordiska rådets svenska delegation. 
Utbildad sjuksköterska. Tidigare aktiv i kommunalpolitiken i 
hemkommunen. 

 
Christian Persson Uddevalla, (54 år) Fil.kand. Gymnasielärare 
(Omval) Styrelseledamot i Uddevalla lokalförening. Organiserat flera projekt 

i Föreningen Nordens regi. Ordförande för Dalslands folkhögskola 
sedan 2006. 
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Fredrik Jacobsen Malmö, (39 år) 
(Nyval) Programchef för Nordjobb. Arbetar med arbetsmarknadsfrågor och 

ungdomars rörlighet. Ekonomichef på FNF, Föreningarna Nordens 
Förbund. Förutom tjänstemannarollen har han även varit 
engagerad i Föreningen Norden i Malmö och Föreningen Norden i 
Skåne som kassör och ordförande.  

 
José Perez Johansson Stockholm (35 år) 
(Nyval) Utredare på Nordens Fackliga Samorganisation (NFS). Har tidigare 

arbetat för Föreningarna Nordens Förbund (FNF) med att bredda 
arbetsmarknadssatsningarna för att hjälpa de svagaste 
ungdomarna att komma ut i arbetslivet genom att hjälpas till 
arbete i ett grannland.  

 
Eivor Olofsson Haparanda (69 år) 
(Nyval) Tornedaling, har arbetat inom folkbildningen, studieförbund och 

olika folkhögskolor varav 26 år som rektor på Sverigefinska 
folkhögskolan i Haparanda. Har olika styrelseuppdrag inom ideella 
och ekonomiska föreningar samt aktiebolag.  

 
Ann-Louise Rönestål Ek Falun, (48 år) 
(Nyval)  Egenföretagare inom journalistik och projektledning. Erfarenhet 

som journalist inom public service med särskilt intresse för villkoren 
i gränstrakterna Sverige – Norge. Initiativtagare till och 
projektledare för Interreg-projektet ”Nyheter över gränsen” i 
Jämtland-Västernorrland-Tröndelag. Tror starkt på nordiskt 
samarbete för ökad tillväxt och utveckling. Arbetar med en 
förstudie om talangförsörjning för näringslivet på uppdrag av 
Handelskammaren i Västernorrland. 

 
Thorgny Arwidson Stockholm (23 år) 
FNUF (Omval) Förbundsordförande för Föreningen Nordens Ungdomsförbund. 

Väljs av FNUF. 
  
Personalrepresentant Väljs av kansliet. 
 
Adjungerad ledamot för Biskops-Arnö 
Mats Lundborg Rektor 
 
5.3 Till vice styrelseordförande föreslås: 
Cristina Husmark Pehrsson (nyval) 
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6. Revisorer 
Enligt stadgarna skall fullmäktige utse två revisorer med ersättare, varav en ordinarie med 
ersättare skall vara auktoriserad revisor.  
 
6.1 Till revisorer och ersättare föreslås: 
  
Ernst & Young AB Auktoriserad revisor   
Ordinarie  
 
Ernest & Young AB Auktoriserad revisor  
Ersättare  
 
6.2 Till förtroendevalda revisorer föreslås 
 
Göran Hegen Halmstad (70 år)  
Ordinarie (Omval) Jur. kand. F Kommunchef i Halmstad, F ordförande i Sverige 

kommunaljuridiska förening och f revisor i Kommun-
direktörsföreningen. Ordf. i Hallandsdistriktet 

 
Carsten Jensen Göteborg (44 år)  
Ersättare (Omval) Carsten bor med familjen i Göteborg. Arbetar idag på Volvo 

Personvagnar som chef på inköp. Tidigare ordförande för 
Föreningen Nordens Ungdomsförbund, tidigare medlem i Biskop-
Arnös styrelse och Föreningen Nordens styrelse under både Bengt 
Göransson och Christina Persson. Medlem i Göteborgs 
lokalavadelnings styrelse sedan många år och har varit kassör i 10 
år där. 

 
   
Valberedningens förslag är enhälligt. 
 
På valberedningens vägnar 
 
 
 
 
 
Karin Söderberg 
Valberedningens ordförande 

 


