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Bilaga 3 

Valberedningens förslag 2019  

 

Valberedningen har bestått av Eje Andersson, Bo Sköld och Anna Heimersson 

 

Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer för 2019 

Valberedningen föreslår: 

Oförändrade arvoden i förhållande till 2018   

Arvode till styrelsens ordförande oförändrat, d v s 25 000 kronor per år.                   
(Inget arvode utgår för styrelsemöte) 

Arvoden till styrelsens ledamöter oförändrat d v s 1 500 kronor per styrelsemöte. 
Inget arvode utgår för eventuella telefonmöten. 

Arvodena för revisorerna behålls oförändrade, d v s. 0 kronor, men att den auktoriserade revisorn 
erhåller ersättning enligt räkning.     
 
 

Valberedningens överväganden inför förslag till styrelse för Svenskt Friluftsliv 
Vi anser att den styrelse vi föreslår besitter mycket goda kompetenser för att leda Svenskt Friluftsliv framåt.  

Det finns en djup kunskap om friluftsliv, det finns forskningskompetens, en bred representation av olika 

friluftsorganisationer, en stor kompetens om myndigheter och politik, styrelsens kompetens inom 

marknadsföring och kommunikation är också hög. Vi har också en ordförande som leder Svenskt Friluftsliv på ett 

som vi anser, föredömligt sätt. 

 

För 2 år sedan skapade årsstämman Svenskt Friluftsliv flexibilitet i antal ledamöter till styrelsen. Ett av 

huvudsyftena med detta var att ge valberedningen och därmed årsstämman goda förutsättningar för långsiktig 

kompetensförsörjning, adaptiv och god succession inom styrelsen, så att Svenskt Friluftsliv alltid står starkt. 

 

Inför denna årsstämma föreslår valberedningen därför inte något ny - eller fyllnadsval. Vi anser att den föreslagna 

styrelsen besitter rätt profil, avgörande kompetenser och att sammansättningen skapar en positiv kontinuitet. 

Valberedningen anser också att det finns behov av att årsstämman ger valberedningen viss flexibilitet för framtida 

succession och utveckling inom styrelsen.  
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Valberedningens förslag till styrelse för Svenskt Friluftsliv 2019 

Nuvarande ledamöter med mandattid kvar på 1 år: 

Ordförandeposten under 2019 
Per Klingbjer, Fjällklubben  

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Fredman, Professor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som ordförande i Svenskt Friluftsliv sedan ett par år driver han arbetet med att öka och 

trygga den långsiktiga finansieringen till friluftslivets organisationer, bidra till utvecklingen 

av friluftspolitiken, stärka och utveckla förutsättningarna för friluftslivet inom de 

politikområden som friluftslivet främst adresserar, dvs, hälsa, demokrati, miljö, social 

inkludering, etc. och givetvis vårda och värna den gemsamma arena vi har för vårt 

frilufsande, Allemansrätten. Per är doktor i naturgeografi och har ett genuint och brett 

friluftsintresse. Han har arbetat som chef och ledare i Regeringskansliet och på olika 

myndigheter de senaste 25 åren. Idag är han förbundsdirektör för Naturvetarna, ett av de 

större SACO-förbunden. Per är engagerad i Svenska Fjällklubben sedan 30 år där han har 

haft olika funktioner. 

Peter är starkt engagerad i möjligheterna att utveckla förutsättningarna för friluftslivet i Sverige 

genom att ta fram och sprida ny kunskap. Han anser att det är angeläget att lyfta fram 

friluftslivets potential, både för den enskilde och samhället, så att fler upptäcker friluftslivets 

många värden. Är professor i naturturism och verksam vid Mittuniversitetet i Östersund 

(turismforskningsinstitutet ETOUR) samt Norges Miljö- och Biovetenskapliga Universitet 

(NMBU) söder om Oslo. Utbildad jägmästare och journalist, doktor i skogsekonomi samt 

docent i turismvetenskap. Peter har arbetat en period på Naturvårdsverket och 

Fjällsäkerhetsrådet. Under större delen av sitt yrkesliv har han varit verksam i olika forsknings- 

och utvecklingsprojekt med inriktning mot bland annat fjällturism, besöksmätningar, 

nationalparker, deltagande i friluftsliv och dess ekonomiska effekter. Var under åren 2006-

2012 ansvarig för forskningsprogrammet ”Friluftsliv i förändring” och är sedan 2008 

engagerad i styrelsen för Svenska Turistföreningen. Har medverkat i utformning och 

uppföljning av den nationella friluftspolitiken och är medförfattare till flera böcker om 

friluftsliv och har en stark drivkraft för förmedling av ny kunskap. Privat har han ett stort 

intresse för friluftsliv i flera former och har gått Ideell Arenas Fenixprogram för strategiskt 

ledarskap i ideella organisationer. 
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Lars Lundström, Generalsekreterare i Friluftsfrämjandet 

 

 

 

 

 
 

 

 

Maria Ros Jernberg, vice generalsekreterare Svenska Turistföreningen 

 

 

 

 
 
 

 

 

Lars brinner för utveckling, äventyr och friluftsliv samt för att få vara med och bidra till ett 

bättre Sverige. Sedan han var barn har skogen, bergen och havet varit hans arena. För 

utveckling, avkoppling, social samvaro och spänning. Det intresset har förstärkts genom hela 

livet, och nu är han en passionerad utövare av äventyr och friluftsliv, vare sig det gäller 

skidbestigning, långfärdsskridskor, vandring i skogen, klättring eller paddling. I sina tidigare 

roller i näringslivet har han arbetat med utveckling, strategi, kommunikation och försäljning. 

Han har varit strategirådgivare, IT-entreprenör och senast VD för en av Nordens största 

reklambyråer. Han är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Har hela sitt arbetsliv 

strävat efter att få ge tillbaks något till samhället.  Som Generalsekreterare på 

Friluftsfrämjandet får han kombinera alla sina erfarenheter och kunskaper med sin passion 

för friluftsliv med sin mission om samhällsnytta. Under 2019 kommer Lars att göra klart sin 

fjälledarutbildning och fortsätta att arbeta som ideell skidlärare inom Friluftsfrämjandet. I sin 

roll som vice ordförande i Svenska Skidrådet är han med och bidrar till utvecklingen av 

svensk skidåkning mot visionen ”Alla på snö”. Lars är ledamot i WWF:s förtroenderåd. Som 

styrelseledamot i Svenskt Friluftsliv vill Lars fortsätta att bidra med 

kommunikationskompetens, strategisk kompetens, målstyrt ledarskap, finansiering och 

genom att vara en talesperson för det svenska friluftslivet samt att stärka samarbetet mellan 

friluftslivets organisationer. Brinner särskilt för hur vi med friluftslivet och ideell kraft som 

verktyg kan aktivera fler av våra ungdomar till en aktiv vardag och hur friluftslivets 

organisationer kan ta en större roll för att välkomna våra nya svenskar. För att vara med och    

bidra till ett bättre Sverige.  

Maria brinner för ett inkluderande friluftsliv där alla svenskar - oavsett bakgrund, kultur, kön 

och ålder, har möjlighet att få upptäcka vårt fantastiska land. Och för att det ska vara möjligt 

måste både friluftslivet och människor ges bästa möjliga förutsättningar. Svenskt Friluftsliv har 

en nyckelroll när det gäller att skapa rätt förutsättningar och det är kanske den främsta 

anledningen till att hon vill engagera sig i styrelsen. Till vardags arbetar Maria som vice 

generalsekreterare och Chef för föreningsutveckling och kommunikation på Svenska 

Turistföreningen. Med sig i bagaget har hon en gedigen erfarenhet från svenskt civilsamhälle, 

men också från den kommersiella världen. Den röda tråden i hennes yrkesliv består av 

kommunikation, fundraising och hållbarhet. Bland tidigare arbetsgivare finns Amnesty 

International, The Body Shop, TV4 och Kooperation Utan Gränser (numera We Effect). Innan 

hon kom till STF var Maria generalsekreterare för FRII - en branschorganisation i ideell sektor 

med ca 150 medlemsorganisationer. I Svenskt Friluftslivs styrelse kan hon bidra med en 

erfarenhet från politisk påverkan, kunskap om hållbarhet och inkluderingsarbete, erfarenhet av 

strategiskt arbete och finansieringsfrågor i ideell sektor, lång styrelseerfarenhet från många 

olika organisationer, en gedigen kommunikationskunskap och inte minst ett brinnande 

engagemang.  
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Nuvarande styrelseledamöter med förslag på omval på 2 år:                            

 

Susanne Söderholm, förbundschef Svenska Orienteringsförbundet (omval för 2 år) 

 

 

                          

 

Åke Granström, vice generalsekreterare Svenska Jägareförbundet (omval för 2 år) 

 

         

 

 

 

 

 

 

Har de senaste sex åren arbetat som förbundschef på Svenska Orienteringsförbundet, möter i det 

dagliga arbetet områden som organisationsutveckling, strategiarbete, kommunikation, sponsring 

och rekrytering. Har en bakgrund inom Läkemedelstillverkning, med 17 år som laboratoriechef. Där 

drev hon ett flertal effektiviseringsprojekt och genomförde framgångsrikt 

organisationsförändringar. Med bred erfarenhet från idrottsrörelsen (aktiv, förälder, ledare och nu 

som anställd chef), erfarenhet från internationellt arbete och ett kontaktnät i Riksidrottsförbundet 

kan Susanne bidra till Svenskt Friluftslivs strategiska arbete. Hon anser att kommunikation och 

synlighet är ett viktigt område och det är också en av hennes styrkor. Har åkt skidor och orienterat 

sedan barnsben och tävlar fortfarande. Är också aktiv med löpning, cykling och svamp- och 

bärplockning, varför friluftslivet spelar en stor roll i hennes liv. 

 

 

Åke är utbildad jägmästare och följaktligen har han intresse för skogliga frågor. Har dessutom 

bred och lång erfarenhet av ideella organisationer som har naturen som aktivitetsplats. 

Erfarenheterna rör dels styrelsearbete från lokal till riksnivå men också att medverka till att 

utveckla det ideella engagemanget på alla nivåer. Samspelet och brukandet av naturen 

framförallt kopplat till vilt är en naturlig koppling med arbetet som vice generalsekreterare i 

Svenska Jägareförbundet. Det kontaktnät han själv och Jägareförbundet har kan vara en stor 

tillgång. För framtiden är han övertygad om att vi som använder naturen behöver samarbeta 

mera, inte bara med varandra, utan också med ägarna av marken. 
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Maria Norrfalk, fd Landshövding, Generaldirektör vid Skogsstyrelsen och Sida (omval 
för 2 år) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Ollinen, kommunikationschef Sportfiskarna (omval för 2 år) 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas är född i Luleå och uppvuxen vid Luleälvens strand. Ett intresse för vatten, skog och 

fjäll väcktes tidigt. Han var sedan aktiv scout till tjugo års ålder. Numer kallar han både 

lägenheten i Aspudden i Stockholm och stugan i Nyköpings skärgård för hemma. En 

juristexamen ledde först till arbete på statlig myndighet, sedan till internationell organisation 

utomlands och därefter till en tjänst som politiskt sakkunnig på regeringskansliet, där det höga 

tempot gav erfarenhet av såväl strategisk som handfast kommunikation. Även om han trivs 

bättre i jeans eller flytoverall så har han lätt för att arbeta och knyta kontakter i mörk kostym 

också. Sedan fem år tillbaka har Andreas framgångsrikt lett kommunikationsarbetet på 

Sportfiskarna.  

 

Maria har under många yrkesverksamma år varit ämbetsman i staten. Hon är utbildad 

civiljägmästare och började sin skogliga bana på Domänverket i Norrbotten. Arbetade sedan 

inom både staten och privata näringslivet, på många håll i landet och utomlands. Blev 

länsjägmästare i Stockholm-Uppsala län 1990, ett uppdrag som bl. a gav henne kunskaper om 

det tätortsnära skogsbrukets utmaningar. När den nya skogspolitiken - med likställda miljö- 

och produktionsmål – beslutades blev hon utnämnd till generaldirektör på Skogsstyrelsen. 

Hennes uppdrag var att genomföra den nya politiken, vilket innebar en genomgripande 

förändring av Skogsvårdsorganisationens verksamhet. Efter nio år som GD lämnade hon 

skogen och blev GD för Sida och avslutade sedan sin yrkesbana som landshövding i Dalarna. 

Som ung var Maria aktiv scout och det var nog dessa erfarenheter som ledde henne in på den 

skogliga banan. Maria är hängiven jägare och har varit regeringens representant i Svenska 

Jägarförbundets styrelse. Jämte jakten är skidåkning och golf andra stora intressen.  

Under de senaste åtta åren har hon varit styrelseordförande för forskningsprogrammet Future 

Forests. Ett tvärvetenskapligt program som levererat intressanta forskningsresultat och som 

hållit henne uppdaterad på det skogliga området. Hennes erfarenheter från skilda håll inom 

skogsnäringen liksom från den statliga skogs- och naturvårdsförvaltningen kan vara till nytta i 

det kommande styrelsearbetet. 
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Revisorer, 1 år 
 
 

Kerstin Hedberg, auktoriserad revisor (omval) Finnhammars 

 

 

 

 

 

 

Peter Gustafsson, verksamhetsrevisor (nyval) Scouterna 

Peter har en civilekonomexamen från Stockholms universitet och är sedan fyra år 

tillbaka Servicechef på Scouterna med ansvar för ekonomi, IT, försäljning, juridik och 

fastigheter. Peter har en bakgrund inom IT-sektorn med olika chefstjänster på bland 

annat Tele2. Peter har varit scout sedan åtta års ålder och har i vuxen ålder varit 

ideellt aktiv inom scoutrörelsen med olika förtroendeposter 

 

 

Anders Öhman, revisorssuppleant (omval) Ekonomichef Svenska 
Livräddningssällskapet  

Anders är i grunden civilekonom och fd. auktoriserad revisor (PwC) och har bred erfaren-

het från många olika branscher. Hans befattningar innan han 2016 kom till Svenska 

Livräddningssällskapet har i huvudsak varit CFO-/ekonomichefsbefattningar men även 

Finans-/Business Controller och VD. Anders har varit aktiv i föreningslivet sedan slutet av 

70-talet, främst inom tennis men även inom andra ideella verksamheter och innehar idag 

flera förtroende uppdrag. Fjällvandring och fiske ligger Anders varmt om hjärtat.    


