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Valberedningens förslag 2022 
  
Valberedningen har bestått av Bo Sköld (sammankallande), Anna Heimersson och Hans Stoops. 

 
Valberedningens överväganden inför förslag till styrelse för Svenskt 
Friluftsliv  
 
Efter ett år av ökat intresse för friluftsaktiviteter till följd av pandemi och den gemensamma 
satsningen på Friluftslivets år tackar vi styrelsen för deras engagemang och ett framgångsrikt arbete. 
Vår uppfattning är att styrelsens arbete har fungerat väl under det gångna året men att man har 
saknat uthållighet bland annat beroende på att en ledamot valde att sluta i förtid under det gångna 
året. 
 
Ordförande med styrelse har därför uttryckt önskemål till valberedningen om att säkerställa ökad 
uthållighet och viss kompetensförstärkning genom att föreslå max antal ledamöter i styrelsen inför 
kommande året. 
 
Vi i valberedningen anser att den styrelse vi nu föreslår besitter mycket goda kompetenser och 
egenskaper för att uthålligt leda Svenskt Friluftsliv framåt under det kommande året. Valberedningen 
föreslår åtta ledamöter i styrelsen för kommande år, att tillsammans med ordförande leda Svenskt 
Friluftslivs styrelse.  
 
Den föreslagna styrelsen har en djup kunskap om friluftsliv, det finns hög forskningskompetens, 
mångfalds- och inkluderingskompetens, en bred representation av friluftslivet, god kunskap om 
myndigheter och politik, hög kompetens inom marknadsföring, kommunikation och 
opinionsbildning. Styrelsen har kunskap både utifrån det allemansrättsliga- och det äganderättsliga 
perspektivet. Vi anser att den styrelse vi föreslår har strategisk höjd, djup sakkunskap och stor 
kompetens i att leda Svenskt Friluftsliv framåt. 
 
Valberedningen har i sitt förslag till nyval, valt att föreslå några av ledamöterna på 1 år för att 
säkerställa kontinuitet och sprida ut mandatperioderna så jämnt som möjligt. 
 
Valberedningen har i år valt att i huvudsak rekrytera ledamöter från medlemsorganisationer för att 
förankra styrelsens kontakt med gräsrotsrörelsen. Vi är medvetna om att representationen i styrelsen 
även bör speglas av mindre medlemsorganisationer, något som vi utmanar kommande års 
valberedning att ta hänsyn till.  
 
Avslutningsvis vill vi i valberedningen tacka medlemsorganisationerna för bra nomineringar. Där 
valberedningen efter samtal och eget sökarbete nu har en bra kandidatbank för framtiden. 
 
 

Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer för 2022  
Valberedningen föreslår årsmötet att besluta om följande styrelsearvoden:  
 
Arvode till styrelsens ordförande förslås till ett prisbasbelopp per år, vilket år 2022 motsvarar 48 300 
kronor. Inget extra arvode utgår för styrelsemöte.  
 
Arvode till styrelsens vice ordförande förslås till ett halvt prisbasbelopp per år. Inget extra arvode 
utgår för styrelsemöte.  
 
Arvoden till styrelsens ledamöter förslås vara oförändrat, d v s 1 500 kronor per ordinarie 
styrelsemöte.  
 
Arvodena för revisorerna förslås vara oförändrade, d v s. 0 kronor, men att den auktoriserade revisorn 
erhåller ersättning enligt räkning.  
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Valberedningens förslag till styrelse för Svenskt Friluftsliv för 
år 2022 
 
Till ordförande på två år föreslås omval av 
 
Susanne Maarup 

 
Susanne har de senaste nio åren arbetat som förbundschef på Svenska 
Orienteringsförbundet och möter i det dagliga arbetet områden som 
organisationsutveckling, strategiarbete, kommunikation, sponsring och 
rekrytering. Hon 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. På fritiden åker hon 
gärna skidor och orienterar. 

 

 
Nuvarande styrelsemedlemmar som föreslås för omval på 2 år:  
 
Peter Fredman  
 

Peter är professor och starkt engagerad i möjligheterna att utveckla 
förutsättningarna för friluftslivet i Sverige genom att ta fram och 
förmedla ny kunskap. Han anser det angeläget att lyfta fram friluftslivets 
potential, både för den enskilde och samhället, så att fler upptäcker 
friluftslivets många värden. Peter är professor i naturturism och verksam 
vid Mittuniversitetet i Östersund (turismforskningsinstitutet ETOUR) 
samt Norges Miljö- och Biovetenskapliga Universitet (NMBU). Peter är 
sedan 2020 programchef för forsknings- och samverkansprogrammet 
Mistra Sport & Outdoors. Utbildad jägmästare och journalist, doktor i 
skogsekonomi samt docent i turismvetenskap. Peter har också arbetat en 
period på Naturvårdsverket och Fjällsäkerhetsrådet. Under större delen 
av sitt yrkesliv har han varit verksam i olika forsknings- och 
utvecklingsprojekt kring naturturism och friluftsliv. Är vice ordförande i 

styrelsen för Svenska Turistföreningen, ledamot av WWF:s förtroenderåd samt Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien. Peter har medverkat i utformning och uppföljning av den nationella 
friluftspolitiken och är författare till flera böcker om friluftsliv och naturturism. Han har en stark 
drivkraft för förmedling av ny kunskap. 
 
 

Maria Ros Hjelm 
 

Maria är generalsekreterare i Svenska Turistföreningen.  
Hållbarhet, inkluderande friluftsliv och vikten av att värna vår 
allemansrätt – det är några av de frågor som Marias hjärta klappar lite 
extra för. Engagemanget för Svenskt Friluftsliv handlar med andra ord 
mycket om dessa frågor, men också vikten av att ha en samlande kraft 
som driver frågor som handlar om friluftslivets förutsättningar, t ex 
finansiering. Till vardags arbetar Maria som generalsekreterare 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 bland annat 
Amnesty International, The Body Shop och TV4. Innan hon kom till STF 
var Maria generalsekreterare för FRII (numera Giva Sverige) - en 
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branschorganisation i ideell sektor med ca 150 medlemsorganisationer. I Svenskt Friluftslivs styrelse 
kan hon bidra med erfarenhet från politisk påverkan, kunskap om hållbarhet, erfarenhet av strategiskt 
arbete och finansieringsfrågor i ideell sektor, lång styrelseerfarenhet från många olika organisationer, 
en gedigen kommunikationskunskap och inte minst ett brinnande engagemang.  
 

 
Alice Bergholtz 
 

Alice är idag chef på Parasport Sveriges projektavdelning och arbetar för 

att personer med funktionsnedsättning enkelt ska ha tillgång och möjlighet 

till idrotten och en aktiv livsstil. Hon har bred erfarenhet av att arbeta med 

inkludering och tillgänglighet i olika folkrörelsers organisering och 

medlemskultur, samt i strategi- och opinionsarbete. Ett öppet friluftsliv är 

för Alice en självklar del av det svenska samhället, som ska komma alla 

människor till del oavsett bakgrund eller förutsättningar. Alice växte upp i 

Friluftsfrämjandet och Scouterna, men tar idag främst form i ett intresse 

för urban odling och tätortsnära natur.  

Alice har en fil kand. i Strategisk kommunikation och en master i Media, 

kommunikation och kulturanalys. Alice är även rådgivare för Europarådet 

i kommittén för ungdomsfrågor där hon främst arbetar med områdena 

Access to Rights och Peaceful and Inclusive Societies. 

 

Förslag på styrelsemedlemmar för nyval på 1 år:  
 
Kristina Ljungros 

Kristina är född och uppvuxen i Norrbotten. Som treåring började hon med 
skidåkning och har sedan kommit att ägna sig åt olika former av friluftsliv, 
inte minst genom Fältbiologerna där hon var engagerad under hela 
uppväxten. Från start av en lokalförening till arbete i distrikts- och 
riksstyrelsen.  
 

Kristina är nytillträdd generalsekreterare för Friluftsfrämjandet. I den 
rollen ser hon fram emot att tillgängliggöra friluftslivet för fler, inte minst 
barn och unga som inte tilltalas av idrotten och socioekonomiskt svagare 
grupper. Friluftslivets bidrag till ökad folkhälsa behöver synliggöras ännu 
mer och här ser Kristina fram emot att bidra till Svenskt Friluftsliv viktiga 
roll.  
 

Kristina är utbildad statsvetare och har arbetat med ideellt engagemang och 
politisk påverkan under hela sitt yrkesliv, både nationellt och 

internationellt. Hon har bland annat varit vice ordförande för Röda Korset, förbundsordförande för 
RFSU och generalsekreterare för Astma- och Allergiförbundet. Styrelseerfarenhet har hon från 
kommersiella bolag, högskola och insynsråd för en myndighet. Kristinas långa erfarenhet av opinions- 
och påverkansarbete har givit henne ett brett kontaktnät inom politik, relevanta myndigheter, 
näringsliv samt civilsamhället. Ett kontaktnät som skulle kunna öppna nya dörrar för Svenskt 
Friluftslivs viktiga frågor.  
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Gustaf Åberg 
 

Gustaf är boende på Södermalm och uppväxt på landet i Sörmland. Han 
är en hängiven vandrare, seglare av Skärgårdskryssare samt nybliven 
entusiast av touringcykling. Semester och helger under större delen av 
året spenderas med familj i tält, på vandrarhem eller i båtkojen. Gustaf 
är ideellt engagerad i tre valberedningar (Friluftsfrämjandet; Region 
Mälardalen 2020–2022 och Södertälje 2020->, Rädda Barnen 
Stockholm Lokalförening 2020->) och sitter som ledamot i Rädda 
Barnen Stockholmsdistriktet sedan 2020.  
 
Gustaf jobbar sedan 2011 med rekrytering och ledarutveckling inom 
offentlig sektor och civilsamhälle inom en rad olika sakfrågor; friluftsliv, 

mänskliga rättigheter, humanitära frågor, socialt arbete, forskning, barn och unga etc. Främst har 
detta inneburit tillsättningar av ledare som rapporterar till styrelsen eller nivån under denna samt 
seniora specialistrekryteringar. I botten är Gustaf utbildad personalvetare från Linköpings universitet 
och är även utbildad inom styrelsearbete.  
 
 
 
 

Förslag på styrelsemedlem för nyval på 2 år: 
  
 

Daniel Ligné 

Daniel är riksjaktsvårdskonsulent i Svenska Jägareförbundet. Han är 
utbildad till Jägmästare och har en skoglig doktorsexamen. Han har jobbat 
professionellt med vilt, natur och samhälle i mer än två decennier, trots 
detta har han mer erfarenhet av arbete som förtroendevald, instruktör och 
ledare inom civilsamhället. Daniel brinner för folkrörelserna och har varit 
aktiv i bland annat Sportfiskarna, Scouterna, Kennelklubben, 
Jägareförbundet, Friluftsfrämjandet och i idrottsrörelsen. Daniel har 
arbetat internationellt och har ett stort nätverk runtom i världen bland de 
organisationer som nyttjar och förvaltar natur. Han är aktiv i 
internationella sammanslutningar och är bland annat EU-kommissionens 
nationella samordnare för sjukdomar hos vilda djur i Sverige. Daniel har en 
stark övertygelse om det fantastiska och unika i vår Allemansrätt och ”den 
svenska modellen” där alla är välkomna ut och alla olika friluftsaktiviteter 

kan samsas med företagande i samma natur. Daniel har varit en drivande kraft i förändringsarbeten 
på organisationsnivå, i myndighetsarbete och i statliga offentliga utredningar. Han har där utmärkt 
sig som kunnig, nytänkande och orädd.  

Daniel brinner för kommunikation och att locka ut svenskarna i skog och mark vilket ofta syns i 
media. På fritiden är han med familj, sina 5 hundar där han är ute, jagar, plockar svamp, brukar sin 
skog, fiskar, springer eller åker skidor/skridskor. Sammanfattningsvis en eldsjäl med stora nätverk, 
god insikt i fakta och forskning samt en kommunikatör med hjärta och humor. 
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Nuvarande ledamöter med 1 år kvar av mandattiden:  

 
Maria Norrfalk  
 

Maria är fd landshövding, generaldirektör vid Skogsstyrelsen och Sida. 
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.  
 

 
 
Andreas Ollinen 

 

Andreas är kommunikationschef på Sportfiskarna. Han 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. 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 åtta år tillbaka har Andreas 
framgångsrikt lett kommunikationsarbetet på Sportfiskarna. 

 
 

 
 
 
Nuvarande revisorer föreslås för omval på 1 år:  
 
Kerstin Hedberg, auktoriserad revisor (omval) Finnhammar 

 
 



 

  Sida 6 av 6 

Peter Gustafsson, verksamhetsrevisor (omval) 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) Friluftsfrämjandet 

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. 

 

 


