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Valberedningens förslag inför extra riksstämma 2021 

 

Valberedningen kan med glädje och stolthet presentera vårt enhälliga förslag till fyllnadsval till 

styrelsen för Svenska Turistföreningen inför den extra riksstämma som genomförs den 25 

augusti 2021.  

Bakgrunden till behovet av ett extra val är att en ledamot lämnat sin plats i STFs styrelse. I och 

med det så ansåg styrelsen att det var angeläget att hitta en ersättare som genom val vid en 

extra riksstämma kan göra styrelsen fulltalig.  

Valberedningens arbete började med en analys av nuläget och med samtal med STFs styrelse 

och ledning. Ordförande och generalsekreterare/Vd har då gett oss en bild av styrelsens 

utmaningar och önskemål om vilka kompetenser som skulle stärka organisationen.  

Uppdraget som valberedning innebär att skapa förutsättningar för 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 riksstämman 2019 så ändrades förutsättningarna för STF och styrelsens arbete väsentligt 

och fort, vi hamnade i och genomlevde en pandemi. Det har medfört stora förändringar och 

utmaningar för STFs verksamhet. Glädjande nog så ser vi ett ökande medlemsantal som 

signalerar att vi är en intressant förening för många och på rätt väg med vår verksamhet. 

 

Efter att vi skapat oss denna bild så började vi söka kandidater. Vi kan med glädje konstatera 

att intresset för en förtroendepost i vår förening är stort och vi har genom vårt uppdrag haft 

kontakt med flera intressanta personer. Vi kan nu lägga fram ett förslag på en styrelseledamot 

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

fortsatta utveckling. 

Mandatperioden för den nya styrelseledamoten är fram till riksstämman 2022.  

STFs valberedning för åren 2020-2022 är: Göran Forsell (ordförande),  

Johanna Lavett, Ulrika Hallesius, Li Holmberg och Håkan Söderman.  

Styrelseledamot 

Valberedningen föreslår: 

Ina Engelbrektson Ny Styrelseledamot 
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Ina Engelbrektson, ledamot (nyval) 

 

1. Varför jag kandiderar till styrelsen  

Jag bedömer att STF befinner sig i ett spännande skede, där jag ser att utveckling och 

förändring är nödvändig, vilket jag finner som en intressant utmaning och tror att jag har en 

hel del att bidra med på resan framåt.  

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

Jag har 25 år inom IT-branschen, vilket har gett mig en god insikt i affärslogik, nya teknologier 
och affärsmodeller samt digitalisering av samhället. 

Jag har nästan 30 års erfarenhet av strategisk marknadsföring och kommunikation, men också 
tidig erfarenhet från rese- och upplevelsebranschen. 

De flesta av mina positioner har handlat om att driva förändring, att utveckla, skapa tillväxt 
och marknadsposition, samt att förenkla strukturer med stor focus på kundupplevelse och 
resultat. 

Jag har vana att sitta i ledningsgrupper och är certifierad styrelseledamot, med ca 10 års 
erfarenhet av styrelsearbete från olika ekonomiska föreningar och välgörenhetsorganisationer 
varav de senaste två åren bla i Röda Korset som, såvitt jag bedömer, har stora likheter med STF 
från ett strukturellt perspektiv. 

Jag har ett starkt affärsdriv, är analytisk, har en helhetssyn och tycker om att skapa värde. Jag 
är öppen för nya idéer, värdesätter mångfald och har ett stort intresse av människor, kulturer, 
upplevelser och hållbarhet. 

3. En oanad talang  

Jag är utbildad sömmerska och talar danska 


