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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 riksstämman 2022.  

 

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

samtliga styrelseledamöter och generalsekreterare/VD. Intervjuerna gav oss en bred bild 

av styrelsens styrkor och utmaningar och önskemål om vilka kompetenser som skulle 

stärka organisationen. Genom dessa samtal kunde vi även konstatera att 

samarbetsklimatet i styrelsen är mycket bra. STFs stadgar är sådana att samtliga 

förtroendevalda i föreningen har en mandatperiod på två år. Det innebär att alla 

förtroendevalda måste föreslås av valberedningen inför kommande period. Det ger 

valberedningen ett intressant uppdrag men omfattande. 

 

Valberedningens uppdrag innebär att skapa förutsättningar för att yttersta ledningen i 

STF är rustad för att ta verksamheten in i framtiden. Vägledande för vårt arbete har 

varit de kompetenser, erfarenheter och sammansättning som föreningen behöver under 

de kommande åren. När bilden över de framtida behoven klarnat gick vi vidare och 

undersökte de nominerade personernas eventuella intresse för ett förtroendeuppdrag för 

STF. Vi kunde med glädje konstatera att intresset för en förtroendepost i vår förening är 

fortsatt mycket stort och vi har genom vårt uppdrag fått möjlighet att träffa många 

kompetenta och erfarna personer. Genom individuella intervjuer med de nominerade 

fick vi kunskap om respektive persons kompetens och ambition för uppdraget.  

 

Därmed kan vi inför riksstämman lägga fram ett väl genomtänkt förslag till ny styrelse 

för STF, 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 nya personer och personer med tidigare 

styrelseerfarenhet från STF. På så sätt får vi både en 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, kommunikation, ett stort frilufts- och 

kulturintresse och lång erfarenhet inom såväl STF som andra ideella organisationer. 

 

Valberedningens uppdrag är även att föreslå kandidater till: Nomineringskommittén, 

Representantskapet och Revisorer. Även dessa grupper omfattas i vårt förslag. 

  

Mandatperioden för samtliga nuvarande ledamöter går ut vid riksstämman 2022. Den 

nya mandatperioden sträcker sig fram till och med riksstämman 2024. 



 
 

Det ska tilläggas att valberedningen under det föregående året även arbetat fram ett nytt 

förslag på styrelseledamot inför en extra riksstämma i augusti 2021. Orsaken var att en 

tidigare styrelsemedlem, som klev av under pågående mandatperioden, behövde ersättas 

för perioden augusti 2021 till maj 2022. 

 

STFs valberedning för åren 2020-2022 har utgjorts av:  

Göran Forsell (ordförande)  

Johanna Lavett 

Ulrika Hallesius 

Li Holmberg  

Håkan Söderman  

 

  



 
 

18. Styrelseledamöter 

Valberedningen föreslår: 

Pia Jönson Rajgård Ordförande   Omval 

Peter Fredman Vice ordförande  Omval 

Putte Eby  Ledamot   Omval 

Ina Engelbrektson Ledamot  Omval 

Britt-Marie Ahrnell Ledamot   Omval 

Linda Bengtsson Ledamot   Omval 

Martin Sundin Ledamot   Omval 

Mats Andersson Ledamot   Nyval 

Adam Bergsveen Ledamot  Nyval 

 

 

 

Pia Jönsson Rajgård, ordförande (omval, tidigare ordförande) 

 

1. Varför jag kandiderar till styrelsen  

STF som förening är en föregångare med stark 

historia och som varit en bärande aktör i det 

svenska friluftslivet och turismen i Sverige genom 

tiderna. STF har en viktig roll med att verka både i 

fjällvärlden och runt om i landet. Under perioden 

2020–2022 har jag haft förmånen att få leda STF 

både genom stora utmaningar men nu också med 

framtiden tydligt i fokus. Ett unikt och otroligt 

spännande uppdrag som jag har haft och har stor respekt inför. Vi och vår omvärld står 

fortsatt 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 både den 

framtida hållbara utvecklingen av friluftslivet och turismen. 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 dryga 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) 

 

1. Varför jag kandiderar till styrelsen  

För mig är STF en angelägen förening som vill få fler 

människor att upptäcka Sverige. STF fyller en viktig roll både 

som friluftsorganisation och som ledande aktör inom svensk 

natur- och kulturturism. Två roller som ger föreningen en 

spännande position, men också innebär utmaningar. Här vill 

jag bidra med min kunskap från forskningen och mitt 

engagemang. Medlemmarnas intressen ska vara styrande, 

samtidigt som föreningen måste vara lyhörd för en alltmer 

föränderlig omvärld, nya friluftsvanor, nya sätt att engagera 

sig och besöksnäringens villkor. Styrelsen har en viktig 

strategisk roll i STF:s framtidsarbete, 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 STF:s 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 och natur 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.  

 

 

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. 

 

 

Martin Sundin, ledamot (omval) 

 

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. STF har, trots 

stora påfrestningar, stått stark i en pandemikris som 

skakat om världen och resenäringen. Det har varit en 

spännande tid att sitta som ledamot i STF:s styrelse. 

Nu står vi inför nya utmaningar och möjligheter och 

jag vill gärna fortsätta mitt arbete i styrelsen. 

 

Jag har tidigare engagerat mig i föreningen bland annat genom dugnadsuppdrag; natur- 

och friluftsliv har alltid varit ett stort intresse för mig. STF:s arbete för hållbar turism 

och för att bredda deltagandet i föreningen är några av frågorna som jag ser fram emot 

att driva vidare. 

 

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

Idag 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 kulturpolitiska frågor både 

nationellt och internationellt. Dessutom har jag ett antal styrelse- och förtroendeuppdrag 

inom kultur- och museisektorn. 

 

3. En oanad talang  

Matlagning är ett stort intresse och några av rätterna kan ibland t.o.m. imponera på 

barnen. Piano spelar jag hellre än bra, men jag brukar vinna i frågesport. Jag är gift, har 

tre barn i åldrarna 10–17 och bor i Nacka. 

 

 

 

 



 
 

Ina Engelbrektson, ledamot (omval) 

 

1. Varför jag kandiderar till styrelsen  

Sverige är fantastiskt. Att få bidra till att göra vårt land 

tillgängligt på ett hållbart sätt känns än mer spännande 

efter min första period i STF som befinner sig i ett 

spännande skede, där jag ser behov av utveckling och 

ständig förnyelse. En intressant utmaning där jag tror att 

jag har en hel del att bidra med. 

 

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

De flesta av mina yrkesverksamma positioner har 

handlat om att utveckla, skapa tillväxt och marknadsposition, samt att förenkla 

strukturer med fokus på kundupplevelse. 

 

Jag har 25 år inom IT-branschen, vilket har gett mig en god insikt i affärslogik, att 

ständigt anpassa verksamheten till kunders förväntan och marknadens krav, samt 

digitalisering av samhället. 

 

Jag har nästan 30 års erfarenhet av strategisk marknadsföring och kommunikation, men 

också tidig erfarenhet från rese- och upplevelsebranschen och ett stort intresse av natur 

och kultur.  

 

Jag är van att sitta i ledningsgrupper och är certifierad styrelseledamot, med ca 10 års 

erfarenhet av styrelsearbete från olika ekonomiska föreningar och 

välgörenhetsorganisationer varav de senaste tre åren bla i Röda Korset som, såvitt jag 

bedömer, har stora likheter med STF.  

 

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. Jag har bott på nästan alla STFs 

anslutna boenden i Stockholms skärgård. 

 

3. En oanad talang  

Jag är utbildad sömmerska och talar danska. 

 

 

Britt-Marie Ahrnell, ledamot (omval) 

 

1. Varför jag kandiderar till styrelsen  

Vad ska man göra i livet mer än att arbeta?  

För mig har det alltid varit självklart att vara ute mer, se mer av 

Sverige och att ha kontakt med och hjälpa människor. Det var 

skälet till åtta vintrar som stugvärd i Lappland med fantastiska 

upplevelser och många trevliga möten.  

 

Att ha fått möjlighet att komma tillbaka i STF på styrelsenivå 

ger mig möjlighet att knyta ihop den delen av mitt liv med min 



 
 

bakgrund i arbetslivet på ett fint och meningsfullt sätt. Därtill i en organisation med 

goda värderingar och härliga medlemmar. 

 

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

Många års arbete i styrelser och som konsult för organisationer med komplexa uppdrag 

har gett mig en bred palett av kunskap. Min fokus 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, intern effektivitet och på 

senare år alltmer hållbarhet. Läs mer om mig och mina böcker på www.ahredo.se  

 

I STF försöker 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 

Roslagen. 

 

 

Linda Bengtsson, ledamot (omval) 

 

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 fortsätt 

ska vara ett starkt varumärke. 

 

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

Jag har mer än 20 års erfarenhet från kommunikation- och pressområdet och kommer 

närmast från rollen som Press och PR Manager för det snabbväxande vårdbolaget KRY. 

Just nu har jag eget bolag och arbetar med kunder från samhällssektorn och med mindre 

start - up bolag som vill förändra världen till det bättre 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 en hejare på servettvikning. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ahredo.se/


 
 

Mats Andersson, ledamot (nyval) 

 

1. Varför jag kandiderar till styrelsen  

När jag fick frågan om jag ville ställa upp som kandidat 

till STF styrelse blev jag hedrad. Jag tycker Sverige som 

land har fantastiska möjligheter att erbjuda människor 

natur- och kulturupplevelser. Man behöver inte flyga runt 

halva jordklotet för att njuta av fina naturupplevelser. I 

Sverige finns det så enormt mycket vackert att njuta av 

alldeles ”runt hörnet”. Att vara med att 

möjliggöra/tillgängliggöra dessa upplevelser för 

människor, på ett hållbart sätt genom STF :s styrelsearbete, skulle kännas väldigt 

roligt och meningsfullt. 

 

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

Jag har en ekonomexamen från 80-talet och har arbetat inom den finansiella sektorn 

under ca 35 år. Ifjol lämnade jag alla mina operativa uppdrag och är nu engagerad i 

några styrelseuppdrag. Jag har innehaft ett antal chef/VD positioner genom åren och har 

lång erfarenhet av att leda, utveckla och förändra verksamheter. Jämte det, har jag lång 

erfarenhet av styrelsearbete inom både affärsverksamhet och ideell/insamlings-

verksamhet. 

 

Förutom det professionella är jag en mycket aktiv fritidsmänniska, alltifrån vandring, 

skidåkning, paddla havskajak mm. 

 

Jag tror att med dessa erfarenheter jämte ett genuint intresse för fritidsaktiviteter och 

natur kan jag bidra med att utveckla STF:s verksamhet via ett styrelsearbete. 

 

3. En oanad talang  

Jag är grym på att baka surdegsbröd och odla pelargonier. 

 

 

Adam Bergsveen, ledamot (nyval) 

 

1. Varför jag kandiderar till styrelsen  

Jag brukar beskriva mig själv som pappa, miljövän 

och fjällnörd. Engagerad i att bromsa klimathotet och 

stoppa miljöförstöringen, inte minst för våra barns 

skull. En inte oviktig del i omställningen till ett 

hållbart samhälle är ökad respekt för vår natur, och 

att vi lär oss ta cykeln eller tåget till den fantastiska 

naturen i Sverige, i stället för bilen till ett 

köpcentrum eller flyget till medelhavet. STF är en 

viktig möjliggörare av detta, och därför vill jag 

erbjuda STF min kompetens och mitt engagemang. 

 

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

Jag är expert på kommunikation, och starkt engagerad i samers rättigheter. Två 

områden som är viktiga för STF. 



 
 

 

De senaste 20 åren har jag haft en mängd olika roller inom civilsamhället, lokalt, 

nationellt och internationellt. Jag har jobbat i riksdagen och regeringen för Miljöpartiet, 

på några kommunikationsbyråer, och som kommunikationschef på Friluftsfrämjandet. 

 

3. En oanad talang  

Är aktiv som fjälledare (ideellt inom Friluftsfrämjandet), och brukar leda en hösttur 

med tält i Vålådalen årligen. 

 

 

19. Revisorer 
Valberedningen föreslår: 

Ordinarie revisorer: 

Anna Wergelius Auktoriserad revisor Omval 

Torsten Arvidsson Lekmannarevisor Nyval 

 

Revisorsersättare: 

Angelica Stööp Auktoriserad revisor Omval 

Marianne Hennel Lekmannarevisor Nyval 

 

 

20. Ledamöter av representantskapet 
Valberedningen föreslår: 

Curth Eriksson Omval 

Greger Mellbert Omval 

Lisa Hammar Omval 

Ola Bergqvist Omval 

Britt-Marie Sjödin Nyval 

 

21. Ledamöter av nomineringskommittén 

Valberedningen föreslår: 

Susanne Andreasson Ordförande  Omval 

Olle Rydell  Svealand  Omval 

Richard Scharff Svealand  Omval 

Lars Lindberg Norrland  Nyval 

Linn Bäckman Norrland  Nyval 

Elisa Lundin  Norrland  Omval 

Elisabeth Ahlström Götaland  Nyval 

Börje Eriksson Götaland  Omval 

Ellinor Pettersson Götaland  Nyval 

 

  



 
 

Valberedningen föreslår riksstämman att besluta 

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

valberedningens förslag. 

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

- att välja dessa fem till bolagsstämma och representantskap enligt 

valberedningens förslag. 

- att välja dessa nio till nomineringskommittén enligt valberedningens förslag. 


