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VALBEREDNINGENS RAPPORT 2022 
 
Valberedningen har inför årsmötet 2022 bestått av Thérèse Reinfeldt, Kerstin Brunnberg och Viveka 
Risberg. Här nedan följer valberedningens förslag. 
 
NUVARANDE STYRELSE 
 

Gerald Nagler Hedersordförande  

Hanna Gerdes Ordförande Vald t o m årsmötet 2024 

Caroline Thunved Ledamot Vald t o m årsmötet 2024 

Lena Svensson Ledamot Vald t o m årsmötet 2024 

Noura Berrouba Ledamot Vald t o m årsmötet 2024 

Christian Åhlund Ledamot Vald t o m årsmötet 2024 

Lars Häggström                                                Ledamot Vald t o m årsmötet 2023 

Christoffer Lindblad Ledamot Vald t o m årsmötet 2023 

Anne Ramberg  Ledamot  Vald t o m årsmötet 2023 

 
 
ÖVERVÄGANDEN 
 
Nyval av styrelseordförande Hanna Gerdes, samt ledamöterna Caroline Thunved och Noura Berrouba. 
 
Ledamöterna Lena Svensson och Christian Åhlund har en mandatperiod som upphör i och med 
årsmötet 2022. De har båda 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 2024.  
 
Styrelseordförande Benedicte Berner samt ledamöterna Fredrik Andersson och Carin Norberg har 
omböjt omval till styrelsen. De har alla arbetat länge i styrelsen och bidragit mycket till styrelsens och 
Civil Right Defenders viktiga arbete.  
 
Valberedningen har under hösten och vintern 2021-2022 arbetat aktivt för att rekrytera ersättare till 
dessa tre. Valberedningen har intervjuat ett stort antal kandidater för att säkerställa tre kandidater 
som kompletterar varandra och övriga i styrelsen utifrån de behov och utmaningar som Civil Right 
Defenders har och behöver stöd i. 



Hanna Gerdes (styrelseordförande) 

Hanna Gerdes är en engagerad, erfaren och värdedriven ledare som har arbetat nationellt och 
internationellt i 20 år för att stärka skyddet för mänskliga rättigheter och påverka 
samhällsutvecklingen. Hanna har en bred erfarenhet av ledning och styrning i offentlig förvaltning, 
civilsamhälle och politiskt styrda organisationer.  

Hanna har Juristexamen med specialisering inom internationell rätt och mänskliga rättigheter 
(folkrättsjurist). Hennes yrkesbakgrund inkluderar strategiska lednings- och utvecklingsroller hos bland 
annat Försvarsmakten, Fonden för mänskliga rättigheter, Statsrådsberedningen och 
Diskrimineringsombudsmannen.  

Hanna talar flera språk flytande och har en tydlig folkbildningsprofil. Hon är författare till böcker och 
metodmaterial inom mänskliga rättigheter och med fokus på intersektionella perspektiv på 
jämställdhet och jämlikhet. 2016 grundade hon Hanna and Goliath Law & Education, en verksamhet 
med fokus på stöd, rådgivning, förändringsledning och kunskapshöjning inom mänskliga rättigheter.  

Utöver yrkesmässig erfarenhet har Hanna via ett 30-tal förtroendeuppdrag under de senaste 15 åren 
skaffat sig en bred erfarenhet av ledning inom demokratiska, medlemsbaserade organisationer samt 
via ledning av chefer. Denna erfarenhet innefattar allt från ordförandeskap av mer operativ karaktär i 
organisationer med ett tiotal anställda till strategiskt övergripande styrning och yttersta ansvar i 
förvaltningar, bolag och organisationer med hundratals anställda och budgetar i miljardklassen.  

För närvarande är Hanna ordförande i Läsfrämjandeinstitutet och styrelseledamot i RFSU 
förbundsstyrelse. Hon delar sin tid mellan förtroendevalda uppdrag och rollen som författare och 
konsult inom demokrati, folkbildnings- och rättighetsfrågor.  

2014 blev Hanna vald till Stockholms kommunfullmäktige (för Liberalerna) och har varit gruppledare i 
Kulturnämnden. Hon lämnar dessa uppdrag i april 2022, liksom rollen som ordförande i Stockholms 
Stadsarkiv.  

 
Erfarenhet från styrelsearbete (ett utdrag) 
Läsfrämjandet, styrelseordförande 
RFSU förbundsstyrelse, styrelseledamot 
Fd Stockholms stadsarkiv, styrelseordförande 
Fd Stockholms stad, Ledamot Kommunfullmäktige 
Fd Kulturhuset Stadsteatern, styrelseledamot 
Fd Barnboksinstitutet, styrelseledamot 
Fd Forum Syd, styrelseledamot 
 
Utbildning  
Jur Kand Stockholms Universitet (LLM)  
 
Födelseår 
1978 
 
Kontaktuppgifter  
Hanna Gerdes, Virkesvägen 13, 120 30 Stockholm 
Email: hanna@hannagoliath.com  
Telefon: 070-4961978  
 

mailto:hanna@hannagoliath.com


 

Noura Berrouba, styrelseledamot  

Noura Berrouba är heltidsengagerad i demokrati- och rättighetsfrågor och ser sig som hemmahörande 
i civilsamhället. Ungas möjlighet att inkluderas i och bygga demokratiska processer är en hjärtefråga 
för Noura som är arbetande ordförande i Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU. Hon är även 
styrelseledamot i Höj Rösten, en stiftelse som vill omvandla ungas samhällsengagemang till politiskt 
inflytande.  

Noura har tidigare arbetat som programhandläggare på Svenska Dialoginstitutet för Mellanöstern och 
Nordafrika, samt varit handläggare på Enheten för utrikes- och säkerhetspolitik på 
Utrikesdepartementet.  

Noura är utbildad folkrättsjurist och statsvetare och har deltagit i en rad FN-sammanhang som 
ungdomsrepresentant och som Responsibe Leadership Champion i Global Shapers Community på 
World Economic Forum 2020. Hon är före detta styrelseledamot i Svensk- norska samarbetsfonden 
och förekommer ofta på olika listor över framtida makthavare.  

Erfarenhet från styrelsearbete (ett utdrag) 
Stiftelsen Höj rösten , styrelseledamot                                                                                                                
Global Shaper och WEF Foundation board för Global Shapers Community, styrelseledamot           
Concord Sverige, styrelseledamot                                                                                                                    
Biskops Arnö Folkhögskola, styrelseledamot                                                                                               
Apolitical Academy, Advisory board                                                                                                     
Tankesmedjan Global Utmaning, rådgivare 
 
Utbildning  
Kandidatprogram i Folkrätt, Försvarshögskolan  
 
Födelseår 
1994 
 
Kontaktuppgifter  
Noura Berrouba, Sköntorpsvägen 91, 120 53 Årsta 
Email: nouraberrouba@gmail.com 
Telefon: 073-5077767  

 

Caroline Thunved, styrelseledamot  

Caroline Thunved har över 25 års erfarenhet av arbete inom kommunikation, marknad och 
affärsutveckling inom såväl civilsamhällessektorn som privat näringsliv. Caroline besitter omfattande 
kompetens inom strategisk kommunikation och ledarskap med 15 års erfarenhet som del av en 
ledningsgrupp eller som VD.  

Kommunikation och förändringsarbete har präglat hela Carolines yrkesliv, från entreprenörskap inom 
mat via konsultuppdrag till Scouterna, Arbetsgivarorganisationen IDEA och ansvarat för 
medlemstillväxt. Hon har hamnat högt på Resumés lista över Näringslivets Superkommunikatörer och 
vunnit Stora Kommunikatörspriset 2016. Hon kommer senast från uppdraget som kommunikation- 
och insamlingschef på Rädda Barnen, och precis klivit på rollen som VD på Sveriges Kommunikatörer.  



Erfarenhet från styrelsearbete  
Fd Riksinsamlingen Världens Barn, vice styrelseordförande 
Fd Arbetsgivareorganisationen IDEA, styrelseledamot 
 
Utbildning  
DRMI Informatör, RMI Berghs 
 
Födelseår 
1971 
 
Kontaktuppgifter  
Caroline Thunved, Risets Alväg 22, 132 37 Saltsjö-Boo 
Email: c.thunved@gmail.com 
Telefon: 070-2487400  
  



FÖRSLAG 
 
Valberedningen föreslår 
 
Att styrelsen fram till årsmötet 2023 består av åtta ledamöter inklusive ordförande. 
 
Att        Hanna Gerdes, Caroline Thunved, samt Noura Berrouba väljs in i styrelsen till årsmötet 2024. 
 
Att  Lena Svensson och Christian Åhlund omväljs till ordinarie ledamöter till årsmötet 2023.  
 
 
I tjänsten: Anders Pettersson 
 
 
Valberedningen anser sig härmed ha fullgjort sitt uppdrag. 
 
 
 
Stockholm den 20 mars 2022 
 
 
 
Thérèse Reinfeldt, Kerstin Brunnberg och Viveka Risberg  
 
 


