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Nomineringskommitténs förslag

Utifrån underlag från Ideell Arenas nomineringskommitté föreslås följande val av ordförande 
och styrgrupp. 

Förslag till beslut punkt 14
ATT välja Ann-Katrin Persson, Sensus studieförbund, till Ideell Arenas ordförande, tillika 
styrgruppens ordförande, för en tid av ett år

Förslag till beslut punkt 15

ATT fastställa antalet övriga ledamöter i styrgrupp till 10

Förslag till beslut punkt 16

ATT som övriga ledamöter för en tid av två år välja

Alexandra Appelby Hjortswang, Sverok (omval)

Christine Cars-Ingels, Riksförbundet Hjärt-Lung (nyval)

Erik Elmgren, Hyresgästföreningen (nyval)

Eva Holmstedter, We Effect (omval)

Åsa Hagelstedt, Djurskyddet Sverige (omval)

Förslag till beslut punkt 17

ATT för en tid av ett år välja Anna Stenvinkel, Forum Syd
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Underlag till handlingarna 2020 från Nomineringskommittén 
 
Ideell Arenas nomineringskommitté 2019-2020 bestod av:  
 
Mattias Hjelmberg, Riksidrottsförbundet (ledamot) 
Karin Olsson, KFUM Sverige (ordförande) 
Sanna Wärn, Cancerfonden (ledamot) 
 
Nomineringskommittén har arbetat utifrån vad som regleras i stadgarna för föreningen Ideell 
Arena, samt Vägledande principer och tidsplan för Ideell Arenas nomineringskommitté.  
 
Nomineringskommitténs utgångspunkt i arbetet har varit den kravprofil som kommunicerats 
till partners, vilket är följande för styrgruppen som helhet:  

• Bred förankring i idéburen sektor 
• En kombination av anställda och förtroendevalda  
• Kunskap om/erfarenhet av forskning om idéburen sektor 
• En bredd i representationen från Ideell Arenas partnerorganisationer: nya och gamla 

partners, stora och små organisationer etc.  
• En bredd i erfarenhet, identitet och bakgrund. 
• Enligt samarbetsavtalet för Ideell Arena får en partnerorganisation enbart ha en 

ledamot i styrgruppen.  
  
Utöver kravprofilen har nomineringskommittén sökt finna en god fördelning av anställda och 
förtroendevalda från en bredd av partnerorganisationer. 
 
I arbetet med att ta fram förslag på ordförande för Ideell Arenas styrgrupp har 
Nomineringskommittén utgått från följande kravprofil:  

• Flerårig erfarenhet av uppdrag som ledande förtroendevald och/ eller tjänsteperson 
inom den ideella sektorn, men gärna även från offentlig eller privat sektor.   

• Förståelse för och förmåga att leda i idéburen sektors komplexitet och bredd. 
• Brett nätverk i civilsamhälle och övriga samhället. 
• Flerårig erfarenhet av forskning eller samverkan med forskarsamhället. 

 
Till ordförande för styrgruppen för Ideell Arena föreslås Ann-Katrin Persson, Sensus med 
följande motivering:  
 
Som den mycket erfarna ledare Ann-Katrin är ser Nomineringskommittén att hon kommer 
kunna ta sig an ledarskapet för Ideell Arena med avstamp i en djup förståelse av bredden i 
uppdraget. Vi tror att med Ann-Katrin väljs en trygg och stabil ordförande med förmåga att 
lyssna in var Ideell Arena befinner sig och därefter sätta kurs. Ann-Katrins nätverk inom 
studieförbunden, Svenska kyrkan, Scouterna, Rädda barnen, IDEA, TCO, MUCF:s insynsråd 
m fl är en viktig resurs för att kunna navigera i det idéburna landskapet.  
 
Ann-Katrin är sedan 2010 förbundsrektor på Sensus. Dessförinnan var hon VD på 
Ledarinstitutet. Ann-Katrin är civilekonom och har en EMBA, Executive Master of Business 
Administration, från Handelshögskolan i Stockholm. Engagemanget för forskningsfrågor har 
tagit sig uttryck i tidigare förtroendeuppdrag för Ideell Arenas styrgrupp, liksom i de 
referensgrupper som upprättats runt Handelshögskolans civilsamhällesforskning. Ann-Katrin 
har tidigare varit ordförande för Civos, styrelseledamot i Sektor 3 samt suttit i presidiet för 
Partsgemensamt Forum och är för närvarande förtroendevald i IDEA:s förbundsstyrelse. 
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Ann-Katrin har nominerats av KFO, IDEA och Famna. 
 
 
 
NOMINERINGSKOMMITTÉNS FÖRSLAG TILL STYRGRUPP FÖR IDEELL ARENA 
 
Partnerskapsmötet 2020 förslås besluta:  
 
att till ordförande på ett år välja:  
Ann-Katrin Persson, Sensus  Nyval 1 år 
 
att till ledamöter välja:  
Anna Stenvinkel, Forum Syd  Fyllnadsval 1 år 
Erik Elmgren, Hyresgästföreningen  Nyval 2 år 
Christine Cars-Ingels, Riksförbundet Hjärt-Lung Nyval 2 år 
Eva Holmstedter, We Effect  Omval 2 år 
Alexandra Appelby Hjortswang, Sverok  Omval 2 år 
Åsa Hagelstedt, Djurskyddet  Omval 2 år 
 
KANDIDATER VARS MANDATPERIOD GÅR UT 2021 
Hans-Göran Elo, Arbetsgivaralliansen 
Karin Karlsson, Riksidrottsförbundet/SISU 
Rosaline Marbinah, LSU 
Susanna Alexius, Score 
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