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Förslag till ny valberedning  

Den arbetsgrupp som utsågs på riksstämman 2020 för att bereda val av valberedning 

har utgjorts av Gunnel Ragnhult, sammankallande, Hans Rynnel och Lisa Lindblom. 

 

Valberedningen ska bestå av en ordförande och fyra andra ledamöter. Mandatperioden 

är två år. Ledamot kan omväljas högst två gånger. 

 

 

Arbetsgruppen föreslår följande: 

− Ulrika Hallesius, Ordförande i valberedningen och sammankallande,  

omval som ledamot men ny ordförande 

− Johanna Lavett, omval 

− Li Holmberg, omval 

− Håkan Söderman, omval 

− Johan Ranbrandt, nyval 

 

Kort presentation från respektive föreslagen person 

Ulrika Hallesius 

Ulrika Hallesius är medlem i STF sedan flera år och gillar ett aktivt friluftsliv hela året 

om. Aktiviteter som ligger Ulrika varmt om hjärtat är vandring, paddling, 

långfärdskridsko och skidor. Platserna för ett aktivt uteliv varierar från Skåne, 

Östergötland och Stockholms skärgård till Jämtland Härjedalen och Norrbotten. 

Under den senaste mandatperioden har Ulrika varit ledamot i valberedningen och 

perioden innan var hon medlemsombud. Ulrika har arbetat med hela Sveriges 

besöksnäring och har därigenom skaffat sig en bred insyn i stora delar av landets natur- 

och kulturupplevelser. En hjärtefråga är den hållbara naturturismen. 

 

 

Johanna Lavett 

Jag heter Johanna Lavett och är född och uppvuxen i södra Stockholm, men har mina 

rötter på västkusten. Mitt intresse för friluftsliv har jag från barnsben genom att mina 

föräldrar alltid tagit oss med ut i naturen, havet, fjället. Lägger stor del av min lediga tid 

i naturen och har där ett rikt aktivt friluftsliv året om. 

 

Yrkesmässigt har jag arbetat i många olika roller inom restaurang/catering/hotell, 

event/kommunikation/IT och Turistbranschen. 



 

 

Åren 2013–2020 drev jag STF Lilla Tyresö Vandrarhem. Jag har engagerat mig i STF-

rådet för anslutna boenden och valberedningen. Och mitt intresse för STF som förening 

och framtid intresserar mig bara mer och mer. 

 

Idag är jag konsult och erbjuder kunderna allt från sedvanlig administration, 

koordination till projektledning inom olika branscher. Jag är en entreprenör med hjärta 

för hållbart företagande.  

 

Johanna har varit med i STFs valberedningen sedan 2018. 

 

 

Li Holmberg  

Vad STF gör har stora betydelser för Sverige och turisms framtid.  Det är en stor glädje att 

tillsammans med andra aktiva och engagerade människor inom STF kunna arbeta för att 

utveckla STF:s verksamheter. Ett engagemang inom STF är både socialt och meningsfullt.  

 

Den senaste mandatperioden som valberedare i STF har varit mycket intressant och givande för 

mig. Uppdraget i valberedning har gett mig mersmak för föreningsdemokratiarbete.  

Jag är affärsutvecklare med lång och bred erfarenhet av att driva kommersiella 

verksamheter, och jobbar främst inom verksamhetsetablering, marknadsföring och 

varumärkesbyggandet.  

 

Det som driver mig mest är att få göra nytta i samhället och bidra till en bättre värld. 

Jag brinner för hållbar utveckling och har ett stort intresse i kost, hälsa och träning. 

Frågor som handlar om människors och planetens hälsa i olika former ligger mig varmt 

i hjärta.  

 

Som person är jag målmedveten, energisk, drivande och strategisk, tycker om att jobba 

med människor. Jag är samarbetsinriktad och har lätt för att se lösningar och 

möjligheter i en verksamhet 

 

 

Håkan Söderman 

Jag heter Håkan Söderman och är 58 år bor i Sälen och arbetar inom besöksnäringen. 

Är medlemsombud samt varit ledamot i STF Valberedning sedan förra riksstämman, ett 

uppdrag som är mycket intressant och spännande.  

 

Jag har lång erfarenhet av olika former av styrelse- och förtroendeuppdrag, tidigare 

varit ordförande för STF Närke Bergslagen samt med i referensgruppen för 

lokalavdelningar. 

 

Är utbildad fjälledare med intresse för natur och friluftsliv året runt samt reser en hel 

del med husbil som ett sätt att upptäcka vårt land. 

 

 

 

 



 

 

Johan Ranbrandt 

Jag heter Johan Ranbrandt, är 46 år, och jobbar både professionellt och ideellt med 

friluftsliv, turism och frågan om allemansrätten.  

 

Min relation till STF: I slutet av 90-talet började jag jobba inom STF på Storulvåns 

fjällstation och under mina sju år där jobbade jag mestadels som sportchef och 

turansvarig, exempelvis var jag med i arbetet att utforma fjälledarnormen.  

 

Övrigt som kan vara relevant: 2005 var jag med och startade Fjällmaraton, sedan 2007 

har jag skrivit ett antal guideböcker om friluftsliv och jobbat som lärare inom ledarskap 

och friluftsliv på både folkhögskola och gymnasieskola. På min gård strax söder om 

Östersund jobbar jag ideellt tillsammans med andra med att bygga, underhålla och 

preparera skidspår och cykelstigar. Jag har startat och driver tillsammans med några 

andra entreprenörer coworkingstället Gomorron Östersund och företaget The remote lab 

som är en nod för kunskap och utbildning inom distansarbete. 
www.fursteligard.se 

www.gomorronostersund.se  

www.jamtlandcalling.se 

www.remotelad.io 

 

 

http://www.fursteligard.se/
http://www.gomorronostersund.se/
http://www.jamtlandcalling.se/
http://www.remotelad.io/

