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VALBEREDNINGENS RAPPORT 
 
Valberedningen har inför årsmötet 2018 bestått av Amelie Silfverstolpe och Susanne Urwitz. 
Här nedan följer valberedningens förslag. 
 
 
NUVARANDE STYRELSE 
 
Benedicte Berner Ordförande Vald t o m årsmötet 2018 
Fredrik Andersson Ledamot Vald t o m årsmötet 2018 
Anna Jonsson Cornell Ledamot Vald t o m årsmötet 2018 
Christoffer Lindblad Ledamot Vald t o m årsmötet 2019 
Carin Norberg Ledamot Vald t o m årsmötet 2018 
Elisabeth Tamm  Ledamot  Vald t o m årsmötet 2019 
Lars Häggström                                                                               Ledamot Vald t o m årsmötet 2019 

 
 
ÖVERVÄGANDEN 
 
Ordförande Benedicte Berner och ledamöterna Fredrik Anderson, Anna Jonsson Cornell och 
Carin Norberg har en mandatperiod som upphör i och med årsmötet 2018. De har meddelat 
att de står till förfogande för ytterligare en period. Valberedningen föreslår att de båda väljs om 
för en period om två år, t o m årsmötet 2020. 
 
Valberedningen anser att organisationen skulle ha stor nytta av ytterligare en ledamot med 
omfattande bakgrund inom området mänskliga rättigheter. I detta syfte föreslår 
valberedningen att Christian Åhlund väljs in som ordinarie ledamot.  
 
Christian Åhlund 
Christian Åhlund är sedan 1983 medlem i Sveriges Advokatsamfund. Under slutet av 1980-
talet och början 1990-talet var han medlem i den statliga Beredningen för Humanitärt Bistånd, 
som var en hemlig verksamhet som fungerade som rådgivare åt den svenska regeringen i 
politiskt känsliga frågor om bistånd till motståndsrörelser i Sydafrika och Centralamerika.  

Under den senare delen av 1990-talet ägnade sig Åhlund huvudsakligen åt konflikten på 
Balkan. Med början 1997 arbetade han i Sarajevo som ”Director General for Human Rights” 
inom ramen för Organisationen för Samarbete och Säkerhet i Europa (OSSE), med uppgift att 
övervaka efterlevnaden av Daytonavtalet. Han utsågs 1999 gemensamt av Den Höge 
Representanten och OSSE att leda en grupp av inhemska och internationella experter som 
arbetade fram två lagstiftningförslag, avseende dels yttrandefrihet och dels tillgång till 



information (en bosnisk variant av offentlighetsprincipen). De två lagförslagen antogs 2002 av 
det bosniska parlamentet. 

Under tiden från 2002 t o m februari 2015 var Åhlund generalsekreterare för ILAC 
(International Legal Assistance Consortium). ILAC är ett samarbetsorgan för ett femtiotal 
internationella, regionala och nationella advokat- och juristorganisationer  som samarbetar för 
att bygga upp rättsystem i konfliktdrabbade länder.  

1998-2003 var Åhlund ordförande för Sveriges Advokatsamfunds kommitté för mänskliga 
rättigheter. 2003-2006 var han ordförande för Human Rights Committee inom CCBE (Conseil 
consultatif des barreux européens) som är ett samarbetsorgan för alla advokatsamfund inom 
EU. Sedan 2005 är han Sveriges representant i Europarådets ”European Commission against 
Racism and Intolerance (ECRI). 2014-2017 var han dess ordförande. 

2004 fick Åhlund International Bar Association´s årliga ”Rule of Law Award”. 2015 fick han 
Sveriges Advokatsamfunds pris för framstående insatser inom advokatyrket och 2017 
tilldelades han H.M. Konungens medalj för framstående insatser inom mänskliga rättigheter 
och internationell humanitär rätt.  

 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningen föreslår 
 
Att styrelsen fram till årsmötet 2019 består av åtta ledamöter inklusive ordförande. 
 
Att Benedicte Berner omväljs till ordförande till årsmötet 2020. 
 
 
Att        Fredrik Anderson, Anna Jonsson Cornell och Carin Norberg omväljs till ordinarie 

ledamöter till årsmötet 2020. 
 
Att Christian Åhlund väljs till ordinarie ledamot till årsmötet 2020. 
 
I tjänsten: Anders Pettersson 
 
Valberedningen anser sig härmed ha fullgjort sitt uppdrag. 
 
 
 
Stockholm den 11 maj 2018 
 
 
 
Susanne Urwitz                                                                                    Amelie Silfverstolpe
  
 
 


