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Val av Ideell Arenas ordförande, fastställande av antal och val av övriga ledamöter i 
styrgruppen, samt fyllnadsval av övriga ledamöter på ett år 
 
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 styrgruppen till 10 
 
Förslag till beslut punkt 16 
 
ATT som övriga ledamöter för en tid av två år välja 
Hans-Göran Elo, Arbetsgivaralliansen (omval) 
Karin Karlsson, Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna (omval)  
Anna Stenvinkel, Forum Civ (omval) 
Cissi Billgren Askwall, Vetenskap & Allmänhet (nyval) 
Sergei Muchin, Riksteatern (nyval) 
 
Förslag till beslut punkt 17 
 
ATT för en tid av ett år välja Iman Djelloul, LSU 
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Nomineringskommitténs arbete 

Nomineringskommittén har under verksamhetsåret 2020/2021 haft åtta möten. För att få en bra 
bild av styrgruppens arbete och Ideell arenas verksamhet har nomineringskommittén intervjuat 
samtliga styrgruppens ledamöter och verksamhetschefen. Nomineringskommittén har även 
deltagit på flera av Ideell arenas aktiviteter och under Ledarskapsarenan informerat om det 
valberedande arbetet samt uppmanat partnerorganisationer att inkomma med nomineringar. 
Information har även skickats ut via Ideell arenas nyhetsbrev samt i mejl från 
nomineringskommittén till partnerorganisationer. 

 
Nomineringar 

Nomineringskommittén kan glädjande konstatera att även i år har nomineringar till styrgruppen 
varit stort och med mycket god kvalitet. 14 nomineringar till sju platser, inklusive ordförande och 
ett fyllnadsval i styrgruppen. Nomineringarna visar den bredd som Ideell arenas partners spänner 
över och den kompetens partnerorganisationernas engagerade ledare besitter. 

Nomineringskommittén vill dock uppmärksamma partnerskapsmötet på att bland de nominerade 
finns en kraftig övervikt av dels anställda och dels kvinnor. 

 
Nomineringskommitténs förslag till styrgrupp 

Ordförande för verksamhetsåret 21/22 
Ann-Katrin Persson, Sensus, förbundsrektor - omval 

Styrgruppsledamöter för verksamhetsåren 21/22 och 22/23 
Hans-Göran Elo, Arbetsgivaralliansen, förbundsdirektör - omval 
Karin Karlsson, RF och SISU Idrottsutbildarna, verksamhetsområdeschef utbildning och 
folkbildning - omval  
Anna Stenvinkel, Forum Civ, generalsekreterare - omval 
Cissi Billgren Askwall, Vetenskap & Allmänhet, generalsekreterare - nyval 
Sergei Muchin, Riksteatern, styrelseledamot - nyval 
 
Fyllnadsval för verksamhetsåret 21/22 
Iman Djelloul, LSU, styrelseledamot 

Valda till och med verksamhetsåret 21/22 
Christine Cars-Ingels, Riksförbundet Hjärt-Lung 
Ewa Holmstedter, We Effect 
Alexandra Appelby Hjortswang, Sverok 
Åsa Hagelstedt, Djurskyddet 
 
Övriga nominerade 
Susanna Alexius, Score, forskare, nominerad av KFUM Sverige - omval 
Beatrice Amsenius, Röda Korsets Ungdomsförbund, generalsekreterare - nyval 
Anna Birgersson Dahlberg, Bilda, verksamhetsutvecklingschef - nyval 
Josefin Carlring, Föreningen Norden, generalsekreterare - nyval 
Anna-Karin Hennig, Scouterna, generalsekreterare - nyval 
Monica Fundin Pourshahidi, Hyresgästföreningen, chef för riksförbundets Team Folkrörelse - 
nyval 
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Anna-Kari Modin, Vårdförbundet, kommunikationschef - nyval 
 
Motivering till nomineringskommitténs förslag till styrgrupp  

Nomineringskommittén har haft en glädjande men svår uppgift att föreslå partnerskapsmötet en 
styrgrupp som möter de utmaningar som Ideell arena står inför. Samtliga nominerade uppfyller 
med råge det som krävs för att berika och utveckla Ideella arenas verksamhet genom 
styrgruppen.  

Nomineringskommittén har försökt lägga ett pussel där så många olika pusselbitar som möjligt 
finns med bland styrgruppens elva personer. Erfarenheten av att arbeta med strategisk utveckling 
i sin organisation är en grund. Sedan har vi haft ambitionen att hitta en bred representation från 
partnerorganisationerna samt en strävan till balans sett till kön/könsidentitet, anställda, 
förtroendevalda, bakgrund och ålder. 

Nomineringskommittén bedömer att då styrgruppens verksamhet starkt har påverkats av covid-
19-pandemin, exempelvis har styrgruppen inte haft något fysiskt möte under verksamhetsåret, är 
kontinuitet inom styrgruppen betydelsefullt för kommande verksamhetsår. 

Vi har även valt att inte nominera Susanna Alexius, forskare vid Score, trots att vi anser det 
viktigt för Ideell Arena att säkerställa kopplingen till forskningen. Susanna har bidragit till 
styrgruppen med forskarens perspektiv och gedigen kunskap som har lyft styrgruppens 
verksamhet. Vi ser dock att styrgruppens ordinarie ledamöter bör ha en starkare koppling till 
någon av partnerorganisationerna. Däremot uppmanar vi styrgruppen att, om Susanna vill, 
adjungera hennen till styrgruppen, vilket är möjligt enligt stadgarna.  

 

Den 17 mars 2021, Stockholm 

Alexander Clemenson, Mattias Hjelmberg, Karin Svedberg 

 


