VALBEREDNINGENS RAPPORT
Valberedningen har inför årsmötet 2020 bestått av Amelie Silfverstolpe, Thérèse Reinfeldt, Kerstin
Brunnberg. Här nedan följer valberedningens förslag.
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ÖVERVÄGANDEN
Ordförande Benedicte Berner och ledamöterna Fredrik Andersson, Anna Jonsson Cornell och Carin
Norberg har en mandatperiod som upphör i och med årsmötet 2020. Benedicte Berner, Fredrik
Andersson och Carin Norberg har alla meddelat att de står till förfogande för ytterligare en period.
Valberedningen föreslår att de väljs om för en period om två år, t o m årsmötet 2022. Anna Jonsson
Cornell ställer inte upp för omval.
Valberedningen har under hösten 2019 intervjuat alla styrelesdamöter för att få förståelse för
kompetenser och behov framåt. Valberedningen anser att organisationen skulle ha stor nytta av
ytterligare en ledamot med omfattande bakgrund inom ekonomi. Med tanke på organisationens allt
mer omfattande ekonomi, insamlingsarbete och bidragsrapportering är det viktigt att det är en person
med stor kunskap inom dessa områden. I detta syfte föreslår valberedningen att Lena Svensson väljs in
som ordinarie ledamot.
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Lena Svensson
Lena Svensson har lång erfarenhet som revisor och rådgivare, de senaste 18 åren helt inriktad mot
ideell sektor, samt som ledare och kan tillföra styrelsen kompetens inom framförallt ekonomi- och
organisationsfrågor. Lena bor i Stockholm och har två barn, 25 och 28 år.
Arbetslivserfarenhet
Auktoriserad revisor, PwC Stockholm, 2001-2019
Revisor med inriktning mot ideell sektor, partner från 2007. Bland uppdragen har funnits
intresseorganisationer, fackförbund, politiska organisationer, insamlingsstiftelser, organisationer som
bedriver Sidafinansierat utvecklingsarbete m. fl. Ett antal uppdrag har inneburit granskning enligt
Svensk Insamlingskontroll och Giva Sveriges riktlinjer. Hon har också även utfört många revisioner av
projekt finansierade av Sida, Postkodlotteriet, Radiohjälpen och EU. Ibland har uppdragen inneburit
granskning av projekt på plats i fält bl.a. i flera länder i Afrika samt i Thailand och Myanmar.
Lena har, utöver som ledare för sina revisionsteam, haft ett antal olika ledarroller inom PwC som
gruppchef, affärsområdeschef samt som ansvarig för satsningen på Ideell Sektor. I satsningen ingick
att leda och driva arbetet med att utveckla revisionsmetodik och hjälpmedel, att anordna utbildningar,
seminarier och nätverksträffar för kunderna samt att rekrytera och utbilda medarbetare.
Auktoriserad revisor, PwC Göteborg, 1999-2001
Revisor inriktad på mindre och medelstora företag.
Ekonomichef, Bostads AB Gårdsten, 1998-1999
Hade ansvar för ekonomifunktionen vid uppstarten av Bostads AB Gårdsten, ett bolag inom
allmännyttan i Göteborg.
Revisor/Auktoriserad revisor, PwC Göteborg, 1986-1997
Revisor inriktad på mindre och medelstora företag.
Gruppchef 1988-1992. Revisor, PwC Uddevalla.
Erfarenhet från styrelsearbete
Brf Vårt Hem nr 5, 2016Styrelseledamot sedan 2016, ordförande 2019Därutöver deltagit i många styrelsemöten som revisor.
Utbildning
Civilekonom Göteborgs Universitet 1984
Deltog sommaren 2007 i ett globalt PwC program med fokus på ledarskap, hållbarhet och mångfald.
Programmet innebar bland annat åtta veckors fältarbete i Mexico.
Kontaktuppgifter
Lena Svensson Västmannagatan 79 113 26 Stockholm
E-mail; lena.c.svensson@gmail.com Tel; 070-9293636
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FÖRSLAG
Valberedningen föreslår
Att

styrelsen fram till årsmötet 2021 består av åtta ledamöter inklusive ordförande.

Att

Benedicte Berner omväljs till ordförande till årsmötet 2022.

Att

Fredrik Andersson och Carin Norberg omväljs till ordinarie ledamöter till årsmötet 2022.

Att

Lena Svensson väljs till ordinarie ledamot till årsmötet 2022.

I tjänsten: Anders Pettersson

Valberedningen anser sig härmed ha fullgjort sitt uppdrag.

Stockholm den 27 mars 2020

Amelie Silfverstolpe, Thérèse Reinfeldt och Kerstin Brunnberg

