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Valberedningens förslag 

Valberedningen kan med glädje och stolthet presentera vårt enhälliga förslag till 

styrelse, revisorer, representantskap och nomineringskommitté för Svenska 

Turistföreningen inför stämman 2020.  

 

Vårt arbete började med en gedigen analys av nuläget och individuella intervjuer med 

samtliga styrelseledamöter, generalsekreterare/VD samt personer i ledningsgruppen. 

Såväl ordförande som generalsekreterare intervjuades vid flera tillfällen. Intervjuerna 

gav oss en bred bild av styrelsens styrkor och utmaningar och önskemål om vilka 

kompetenser som skulle stärka organisationen.  

 

Uppdraget som valberedning innebär att skapa förutsättningar för den yttersta ledningen 

att rusta STF för framtiden. Vägledande för vårt arbete har därför varit vad föreningen 

behöver för kompetens och sammansättning under de kommande åren. Efter att vi 

skapat oss denna bild efterlyste vi kandidater. Vi kan med glädje konstatera att intresset 

för en förtroendepost i vår förening har varit mycket stort och vi har genom vårt 

uppdrag fått möjlighet att träffa många kompetenta personer. Efter ett stort antal 

individuella intervjuer lägger vi nu fram ett helhetsförslag till ny styrelse som vi 

bedömer motsvarar den erfarenhet och kompetens som behövs för att säkerställa STFs 

fortsatt starka utveckling. 

 

Vårt förslag till styrelse är en blandning av externa personer och personer med tidigare 

styrelseerfarenhet från STF. På så sätt säkrar vi den kontinuitet och förnyelse som en 

organisation i utveckling behöver. Genom vårt förslag har vi byggt ett team med 

kunskap om förvaltning, ekonomi, hållbarhet, digitalisering, ideellt engagemang, 

kommersiell verksamhet, opinionsbildning, ett stort frilufts- och kulturintresse och lång 

erfarenhet inom såväl STF som andra ideella organisationer.  

 

Mandatperioden går ut vid riksstämman 2020 för samtliga ledamöter. Den nya 

mandatperioden sträcker sig fram till och med riksstämman 2022. 

 

STFs valberedning för åren 2018-2020 har utgjorts av:  

Göran Forsell (ordförande)  

Johanna Lavett 

Gunnel Ragnhult 

Ola Bergqvist 

Kristina Ljungros  

 

  



 
 

 

20. Styrelseledamöter 

Valberedningen föreslår: 

Pia Jönson Rajgård som ordförande (omval, men nyval som ordförande) 

Peter Fredman som vice ordförande (omval, men nyval som 

vice ordförande) 

Ingrid Petersson som ledamot (omval, tidigare vice ordförande) 

Putte Eby  som ledamot (omval) 

Andreas Aronsson som ledamot (omval) 

Martin Sundin som ledamot (nyval) 

Mary Juusela  som ledamot (nyval) 

Britt-Marie Ahrnell som ledamot (nyval) 

Linda Bengtsson som ledamot (nyval) 

 

 

 

Pia Jönsson Rajgård, ordförande (omval, tidigare ledamot) 

 

1. Varför jag kandiderar till styrelsen  

Jag ser STF som en förening med stark historia och 

som varit en bärande aktör i det svenska friluftslivet 

och turismen i Sverige genom tiderna. STF har i sin 

roll verkat både i fjällen och runt om i landet. Att få 

möjligheten att leda STF in i framtiden ser jag som ett 

jättespännande uppdrag som jag har stor respekt inför. 

Vi och vår värld står inför stora påfrestningar och kommer att utmanas rejält och på 

många sätt framöver. Men allt det som STF står för kommer att ha enormt stor 

betydelse i framtiden. Vi skapar och lever det som allt fler efterfrågar. Jag drivs av att 

skapa förändring och att bidra till en bättre värld och ser uppdraget som ordförande som 

STF som ett sätt att få göra nytta i samhället. 

 

2. Vad jag kan bidra med och kort om min bakgrund  

Jag har levt och verkat i rese- och turismvärlden i stort sett hela mitt yrkesverksamma 

liv. Både i Sverige och utomlands. Jag har en ganska mångfacetterad palett av 

erfarenheter och kunskaper som jag har fått omsätta både i uppstartsfaser och 

förändringsfaser under många år och i många verksamheter. De senaste ca tio åren har 

mitt arbete gett möjlighet att arbeta både regionalt och nationellt och med en hel del 

inslag av internationella uppdrag. Jag brinner för att skapa den hållbara upplevelsen och 

turismen både för inhemska och utländska besökare. 

 

3. En oanad talang  

Att laga mat är ett sätt för mig att både hitta ro och avkoppling och något som 

uppskattas av familj och vänner. Min svamprisotto går inte av för hackor. 

  



 
 

 

Peter Fredman, vice ordförande (omval, tidigare ledamot) 

 

1. Varför jag kandiderar till styrelsen  

För mig är STF en positiv förening med ett fantastiskt 

ändamål – att främja medlemmarnas intresse av och 

möjligheter till natur- och kulturturism i Sverige. STF fyller 

en viktig roll både som friluftsorganisation och som ledande 

aktör inom svensk turism. Två roller som ger föreningen en 

spännande position, men också innebär stora utmaningar. Här 

vill jag bidra med min kunskap och mitt engagemang. 

Medlemmarnas intressen ska vara styrande, samtidigt som 

föreningen måste vara lyhörd för en allt mer föränderlig 

omvärld, nya friluftsvanor, nya sätt att engagera sig och 

besöksnäringens villkor. Här får styrelsen en viktig strategiskt roll, och jag vill bidra till 

att göra den resan framgångsrik. 

 

2. Vad jag kan bidra med och kort om min bakgrund  

Jag kan bidra till STFs strategiska utveckling utifrån min erfarenhet från 

föreningsvärlden och yrkeslivet. Jag forskar och undervisar om friluftsliv och turism 

vid Mittuniversitetet i Östersund och Norges Miljö- och Biovetenskapliga Universitet, 

där jag har en professur i naturturism. Jag har tidigare arbetat på bl.a. Naturvårdsverket 

och Fjällsäkerhetsrådet. Ideell Arenas program för strategiskt ledarskap har gett mig 

värdefulla insikter i civilsamhället och idéburna organisationer. Jag bor med familjen på 

Frösön i Jämtland, men har under senare år arbetat mycket i Norge. Privat har jag ett 

stort intresse för friluftsliv i olika former, gärna till fjälls eller i kajaken. Frågor i mötet 

mellan turism, friluftsliv, natur och kultur ligger mig varmt om hjärtat. 

Föreningsdemokrati och människors möjligheter till naturupplevelser är andra områden 

som intresserar mig. Jag vill också bidra till att STF får en tydligare roll i 

samhällsdebatten. 

 

3. En oanad talang  

Är bra på att baka baguette – och äter den helst till en hemlagad soppa.  

 

 

Ingrid Petersson, ledamot (omval, tidigare vice ordförande) 

 

1. Varför jag kandiderar till styrelsen  

Sverige är ett fantastiskt land med storartad natur och en 

rik kultur. STF möjliggör vidunderliga upplevelser nära 

hemmet eller i en ny del av Sverige. Vi binder band 

mellan människor och mellan stad och land, där 

besöksnäringen bidrar till en levande landsbygd. 

Inspiration och motion bidrar till hög livskvalitet och 

genom att semestra i Sverige undviks betydande belastningar på vårt klimat. Jag 

kandiderar till styrelsen för att jag vill bidra till att fortsätta utveckla STF så att fler, 

också nya grupper, kommer ut i naturen och lär känna olika delar av vårt land. 

 

2. Vad jag kan bidra med och kort om min bakgrund  

Jag är uppvuxen på en gård i Småland, som jag nu har tillsammans med mina syskon, 



 
 

 

men är skattskriven i Stockholm sedan många år. Jag har bred erfarenhet av att arbeta i 

olika styrelser, där jag för närvarande bland annat är vice ordförande i STF och känner 

organisationen väl. Professionellt är jag generaldirektör för Formas – ett forskningsråd 

för hållbar utveckling och brinner för hållbar utveckling. Jag har arbetat många år i 

Regeringskansliet och i politiskt styrda organisationer, vilket har gett en viss ”politisk 

musikalitet” som är en tillgång i kontakter med politiker och i det opinionsbildande 

arbetet. 

 

3. En oanad talang  

Jag gör traditionsenligt ost till jul varje år enligt gammalt recept. Mitt julbord har för 

övrigt mycket gemensamt med Emils i Katthult, såsom det är beskrivet i tabberaset i 

Katthult. En gammaldags typ av matlagning som jag lärt mig av mamma, mormor och 

farmor. 

 

 

Putte Eby, ledamot (omval) 

 

1. Varför jag kandiderar till styrelsen  

STF har varit en stor del av mitt liv både privat och 

yrkesmässigt. Jag delar föreningens ideologi och stimuleras av 

utmaningen att kombinera det ideella med det kommersiella. Att 

få fler att upptäcka Sverige på ett socialt, ekonomiskt och 

miljömässigt hållbart sätt stimulerar och utmanar mig. 

 

 

2. Vad jag kan bidra med och kort om min bakgrund  

Som person anses jag vara kreativ och prestigelös. Jag bidrar till ett öppet och 

inkluderande arbetsklimat med min positiva livssyn och min humor. Med min breda 

bakgrund som adjunkt i historia, geografi och samhällskunskap och som både 

gymnasielärare och rektor har jag en förmåga att kunna betrakta möjligheter och 

utmaningar från flera håll. 

 

Jag hoppas och tror att jag också genom min långa erfarenhet inom STFs 

fjällverksamhet som inleddes som färdledare på Abisko Turiststation redan 1977 och 

som sedan ledde till platschefsjobb i Saltoluokta, Vålådalen och Abisko kan bidra med 

kunskap och långsiktighet. Genom att vara platschef och genom mitt nuvarande arbete 

på Östersunds kommun som event- och besöksnäringsstrateg har jag också en gedigen 

erfarenhet av att arbeta strategiskt med destinationsutveckling. 

 

3. En oanad talang  

Eftersom jag är en orädd och öppen person som bjuder på mig själv i alla lägen så finns 

det nog inte så många oanade talanger att bjuda på. Det som kanske inte så många vet 

att jag är en hejare på att byta läge på spinnacker-bommen under en gipp i 20 

sekundmeter bl.a. under ett VM i H-båt i finska viken. 

  



 
 

 

Andreas Aronsson, ledamot (omval) 

 

1. Varför jag kandiderar till styrelsen  

Jag valdes vid stämman 2018 och har nu suttit i styrelsen i 2 

år. Trots att jag tidigare varit involverad i STF i många år och 

tyckte att jag var ganska insatt så har det tagit tid att sätta sig 

in i styrelsens hela uppdrag, att förstå helheten både inom STF 

AB och föreningsarbetet.  

 

Under tiden i styrelsearbetet har jag sett hur mycket STF gör 

för människor, hur viktigt vårt uppdrag är för Sverige. Jag känner mig inspirerad och 

laddad att få vara med och styra STF vidare mot nya mål. 

 

2. Vad jag kan bidra med och kort om min bakgrund 

Jag har sedan 2007 varit franchisetagare hos STF och driver idag 2st vandrarhem och 

1st hotell, alla i Falu kommun.  

 

Den kunskap och erfarenhet, både som franchisetagare mot STF och i mötet med alla 

gäster, jag samlat på mig under åren kan jag bidra med i styrelsearbetet. En fråga vi 

bland annat jobbat med är omorganisation inom franchiseavdelningen. En av 

anledningarna till förändringen är att vi behöver betydligt fler boendeanläggningar 

inom STF. De stora frågorna kring hållbarhet inom miljö, ekonomi och det sociala 

området behöver alltjämt belysas och stärkas. 

 

Innan jag startade vandrarhem arbetade jag på ett företag i Göteborg som global 

inköpare inom datamedia i 18 år. 

 

3. En oanad talang  

När jag kopplar av sysslar jag gärna med biodling, fårskötsel, mustning av äpplen och 

växtodling både på friland och i flera växthus. Flertalet av produkterna används i 

verksamheten. 

 

 

Martin Sundin, ledamot (nyval) 

 

1. Varför jag kandiderar till styrelsen  

Svenska Turistföreningen har på många sätt följt mig genom 

livet och jag har varit medlem hela mitt vuxna liv. När jag var 

barn utforskade jag tillsammans med föräldrar och syskon 

Sverige genom STF:s nät av vandrarhem, fjällstationer och 

stugor och jag har fortsatt att göra det med fru och barn. Tack 

vare STF:s internationella samarbete har jag, inte minst i yngre 

år, fått en möjlighet att upptäcka Norden och Europa.  

 

Jag har under senare år engagerat mig i föreningen bl.a. genom 

dugnadsuppdrag och natur och friluftsliv har alltid varit ett 

stort intresse för mig. Med stor glädje har jag sett hur STF varit drivande i att ge 

förutsättningar för en ekologiskt och socialt hållbar turism, och ett inkluderande 

förhållningssätt. Jag vill gärna vara en del i det arbetet. 



 
 

 

 

2. Vad jag kan bidra med och kort om min bakgrund  

Sedan tre år är jag chef för myndigheten Institutet för språk och folkminnen som arbetar 

för att bygga upp, bevara och sprida kunskap om språken i Sverige och vårt 

immateriella kulturarv i form av namn, dialekter och folkliga traditioner. Jag är utbildad 

internationell ekonom och har i många år arbetat med kulturfrågor både nationellt och 

internationellt. Dessutom har jag ett antal styrelse- och förtroendeuppdrag inom kultur- 

och museisektorn. 

 

3. En oanad talang  

Jag är en inte speciellt talangfull, men entusiastisk nybörjarpianist. Är väldigt förtjust i 

att laga mat och har precis fått mitt förarintyg för fritidsbåt. Jag är gift, har tre barn i 

åldrarna 8-15 och bor i Nacka. 

 

 

Mary Juusela ledamot (nyval) 

 

1. Varför jag kandiderar till styrelsen  

Jag älskar Sverige och ser det som en ynnest att få stötta STF i 

arbetet med att marknadsföra vårt land. Jag är även en naturlig 

ambassadör då jag reser otroligt mycket från norr till söder och 

känner en stolthet över varje ort, by, samhälle och stad. Jag 

hoppas och tror att jag har andra infallsvinklar och expertis att 

stötta strategiarbetet framåt för att attrahera nya målgrupper och 

för att bibehålla befintliga. 

 

 

2. Vad jag kan bidra med och kort om min bakgrund  

Jag är grundare av Lika Olika-metoden och ägare av Lika Olika utbildningar som 

arbetar i Sverige, på Åland och i Finland. I mitt arbete runt om i Sverige har jag 

omkring 150 resdagar per år och får därmed möjlighet att se stora delar av vårt 

fantastiska land, som STF arbetar med och för.  

 

Jag arbetar i skolor, med kommuner, företag och föreningar och har därmed ett brett 

nätverk över hela Sverige. Jag arbetar med nya svenskar och utsatta områden såväl som 

rika områden där medborgarna har bott i generationer efter generationer. Jag når ut till 

dem alla.  

 

I min bakgrund har jag en journalistutbildning från Södertörns högskola och en Master 

in General Management från Handelshögskolan i Stockholm. Jag har arbetat med 

internationellt bistånd i 11 år men brinner sedan 5 år tillbaka för Sverige. 

www.likaolikametoden.se  

 

Jag är en innovatör som är duktig på att hitta nya möjligheter och tankar och att 

attrahera resurser och människor till detta. Jag är duktig på kommunikation, 

marknadsföring, sälj och strategiarbete.  

Jag är en analytiker som gillar att försöka se olika lösningar och utgångspunkter. Jag är 

http://www.likaolikametoden.se/


 
 

 

en lagarbetare som bryr mig om att se till att alla är med i gänget. Samtidigt är jag inte 

orolig för att uttrycka min åsikt även om den skiljer sig från mängden. 

 

3. En oanad talang  

Jag kan komma överens med de allra flesta om det mesta. 

 

 

Britt-Marie Ahrnell ledamot (nyval) 

 

1. Varför jag kandiderar till styrelsen  

Vad ska man göra i livet mer än att arbeta?  

För mig och min man var valet enkelt. Att jobba för STF för att 

kunna vara ute mer, ser mer av Sverige och att ha kontakt med och 

hjälpa människor. Därtill i en organisation med goda värderingar. 

Vi fick 8 vintrar som stugvärdar i Lappland med fantastiska 

upplevelser och många trevliga möten innan sjukdom satte stopp. 

 

Att få komma tillbaka till STF - nu i nya former - ger mig 

möjlighet att knyta ihop den delen av mitt liv med min bakgrund i arbetslivet på ett fint 

och meningsfullt sätt. 

 

2. Vad jag kan bidra med och kort om min bakgrund  

Många års arbete som styrelseledamot och konsult för tjänsteorganisationer med 

komplexa uppdrag har gett mig en bred palett av kunskap. Min huvudfokus har alltid 

varit kommunikation, mötet med ”kund” och goda dialoger människor emellan. På 

köpet har jag jobbat med strategi och ledarskap i vid bemärkelse liksom frågor om 

ekonomi och intern effektivitet. Läs mer om mig och mina böcker på www.ahredo.se  

 

Till STF vill jag främst bidra i frågor om framtida profil och utveckling med fokus på 

hållbarhet. På det att STF kan öka antalet medlemmar och påverka deras (och andras) 

livsstil och vanor för ett mer klimatvänligt samhälle för människor och natur. 

 

3. En oanad talang  

Sjunger för husbehov i en kyrkokör och försöker lära mig mer om motorer… det är 

ännu alls ingen talang men nödvändigt för att ta hand om båtar på liten holme i 

Roslagens skärgård. 

 

 

Linda Bengtsson ledamot (nyval) 

 

1. Varför jag kandiderar till styrelsen  

STF är ett starkt varumärke och har ett viktigt uppdrag och ett högt 

symboliskt värde för många människor, inkluderat mig själv. 

Föreningen står för värden som är viktiga i ett samhälle som brottas 

med stress, ohälsa och en trasig miljö. Jag kandiderar till styrelsen 

för att bidra till att verksamheten fortsätter att utvecklas och 

fortsättningsvis ska vara ett starkt varumärke. 

2. Vad jag kan bidra med och kort om min bakgrund  

Jag har 20 års erfarenhet inom kommunikation och kommer närmast från rollen som 

http://www.ahredo.se/


Press och PR Manager för det snabbväxande vårdbolaget KRY. Dessförinnan har jag 

haft roller som presschef vid SOS Alarm, presschef vid Försvarets materielverk (FMV) 

och haft uppdrag som pressekreterare i riksdagen för ett politiskt parti. Jag har stor 

kunskap och erfarenhet inom PR, mediehantering, storytelling och kriskommunikation. 

3. En oanad talang

Jag är duktig på att komma med idéer och se saker ur ett nytt perspektiv.

21. Revisorer
Valberedningen föreslår: 

Ordinarie revisorer: 

Jonas Grahn  Auktoriserad revisor Omval 

Börje Nierot  Lekmannarevisor Omval 

Revisorsersättare: 

Anna Wergelius Auktoriserad revisor Omval 

Torsten Arvidsson Lekmannarevisor Nyval 

Torsten har jobbat som revisor och med ekonomi i olika befattningar på nationell och 

internationell nivå i sitt yrkesliv och är sedan några år pensionär och kassör i STF 

Dalsland. 

22. Ledamöter av representantskapet
Valberedningen föreslår: 

Curth Eriksson Omval 

Greger Mellberth Omval 

Lisa Hammar Omval 

Bengt Marsh  Omval 

Ola Bergqvist Omval 

23. Ledamöter av nomineringskommittén

Ordförande Omval 

Svealand Omval 

Svealand Omval 

Norrland Omval 

Norrland Omval 

Norrland Nyval 

Götaland Nyval 

Götaland Nyval 

Valberedningen föreslår: 

Susanne Anderasson 

Olle Rydell  

Richard Scharff 

Marcus Lidström 

Christer Norde 

Elisa Lundin  

Carina Johnsson 

Börje Ericsson 

Anita Högegård Götaland Omval 



 
 

 

Förslag till beslut 

Valberedningen föreslår riksstämman besluta 

- att välja dessa till styrelseledamöter för en mandatperiod på två år enligt 

valberedningens förslag. 

- välja dessa revisorer och suppleanter för dem enligt valberedningens förslag. 

- välja dessa fem till bolagsstämma och representantskap enligt valberedningens 

förslag. 

- att välja dessa nio till nomineringskommittén enligt valberedningens 

- förslag. 


