Geoforum Sverige
Valberedningens förslag till ny föreningsstyrelse 2019
Bakgrund

Valberedningen startade sitt arbete under februari 2019 och har därefter haft flera
telefonmöten för att dels klargöra förutsättningarna för valberedningens arbete och dels
fördela arbetsuppgifter.
Valberedningen har sonderat intresset hos dagens ledamöter att kvarstå i
föreningsstyrelsen. Följande sex ledamöter avböjde, på grund av byte av arbete eller annan
anledning, omval:
• Johanna Dillén, Stockholms stad
• Anna Fjällström, Future Position X
• Anna Jensen, KTH
• Eva Nord, Lantmäteriet
• Mathias Rantanen, Upplands-Bro kommun
• Anna Svedlund, Lantmäteriet
Övriga ledamöter önskade kvarstå i styrelsen alternativt bli omvalda.
Valberedningen har under våren kontaktat tänkbara kandidater för föreningsstyrelsen och
enhälligt överenskommit om ett förslag till ny föreningsstyrelse. En utmaning för
valberedningen i år var att fem av sex ledamöter som slutade var kvinnor. De föreslagna nya
kandidaterna består av tre kvinnor och två män och könsfördelningen i styrelsen blir därmed
ojämn. Utgångspunkten är dock att detta kommer att justeras inom de närmsta åren. 2020
och 2021 kommer fyra manliga ledamöter att avgå på grund av fullgjorda mandatperioder
och valberedningen kommer att jobba för en jämn könsfördelning i styrelsens
sammansättning.

Stadgarna

ULI Geoforums stadgar anger i §7:
”Föreningens förvaltning sköts av en styrelse bestående av ordförande och vice ordförande
samt ytterligare sju till 13 ledamöter. Bland ledamöterna bör en god balans finnas mellan
representanter för statliga myndigheter, företag, kommuner och forskningsinstitutioner.
Årsmötet väljer föreningsstyrelse samt utser bland ledamöterna en ordförande och en vice
ordförande.”

Valberedning

Valberedningen har haft följande sammansättning:
•
•

Johanna Fröjdenlund, Lantmäteriet
Lars Harrie, Lunds universitet (sammankallande)

Förslag till ny föreningsstyrelse
Valberedningen menar att vi i och med detta förslag (nedan) på ett balanserat och bra sätt
svarar upp mot stadgarnas krav på föreningsstyrelsens sammansättning. Samt att vi
bedömer att föreningsstyrelsens sammansättning kommer att ge Geoforum Sverige goda
förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag.
1. Eric Jeansson, Göteborgs stad (Ordförande) – Omval
2. Lennart Sjögren, Lennart Sjögren Analys & Utveckling AB (Vice ordförande) – Omval
3. Marcus Bergman, Metria – Kvarstår
4. Ante Erixon, Ramböll – Kvarstår
5. Ulf Hedlund, Tyréns – Kvarstår
6. Lars Kristian Stölen, SGU – Kvarstår
7. Stefan Svanström, SCB – Kvarstår
8. Julie Améen, CGI – Nyval
9. Julia Björklund, Stockholms stad – Nyval
10. Lars Marcus, Chalmers – Nyval
11. Josephine Nellerup, Malmö stad – Nyval
12. Marcus Ygeby, Lantmäteriet – Nyval

