Geoforum Sverige
Valberedningens förslag till ny styrelse i Geoforum Sverige 2020
Nedan presenteras förslag på ny styrelse för 2020. Vi är tacksamma att många kompetenta
personer har tackat ja till styrelsen och är nöjda med slutresultatet. Vi står eniga bakom
förslaget till nya styrelseledamöter och ordförandeposten. Posten som vice ordförande
föreslås delegeras till styrelsen.
Geoforums valberedning 2019
• Anna Fjällström, Future Position X
• Lars Harrie, Lunds universitet, sammankallande.

Stadgarna

Föreningens stadgar från 2012 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.”

Förslag till ny styrelse

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. Jenny Carlstedt, Sweco (Ordförande) – Nyval
2. Lennart Sjögren, Lennart Sjögren Kvalitet & Analys AB – Kvarstår
3. Julie Améen, Atrium Ljungberg – Kvarstår
4. Julia Björklund, Stockholms stad – Kvarstår
5. Lars Marcus, Chalmers – Kvarstår
6. Marcus Ygeby, Lantmäteriet – Kvarstår
7. Marcus Bergman, Metria – Omval
8. Ante Erixon, Ramboll AB – Omval
9. Ulf Hedlund, Tyréns – Omval
10. Jin Moen, IoT Sverige, Uppsala universitet – Nyval
11. Marie Nilsson, Gävle kommun – Nyval
12. Emma Kjernald, Kungsbacka kommun – Nyval.
13. Ulrika K Jansson, Örebro kommun – Nyval

Förslag till ny valberedning
•
•
•

Anna Fjällström, FPX
Lars Harrie, Lunds universitet (sammankallande)
Anders Skoog, Höganäs kommun.

Bakgrund till valberedningens förslag

Valberedningen har haft flera webbmöten för att dels klargöra förutsättningarna för
valberedningens arbete och dels för att fördela arbetsuppgifter.
Valberedningen har sonderat intresset hos dagens ledamöter att kvarstå i
föreningsstyrelsen. Följande ledamöter önskade avgå ur styrelsen
• Eric Jeansson, Göteborgs stad
• Josephine Nellerup, Malmö stad.
Vidare föll två ledamöter för tidsgränsen (max sex år i styrelsen)
• Lars Kristian Stölen, SGU
• Stefan Svanström, SCB.
Övriga ledamöter önskade kvarstå i styrelsen alternativt bli omvalda.
Valberedningen har varit i kontakt med flera kandidater. Eftersom flera av de som avgår var
från statliga myndigheter var vi i kontakt med fyra myndigheter och lämpliga kandidater där.
Tyvärr kunde ingen av myndigheterna ställa upp med en person i styrelsen, vilket gör att
myndighetsrepresentationen är låg i den föreslagna styrelsen. Att ingen av de tillfrågade
myndigheterna kan ställa upp i Geoforums styrelse är ett problem.
Valberedningens andra utmaning var att hitta en ordförande efter Eric Jeansson. Vi
tillfrågade flera personer i styrelsen som ansågs lämpliga till uppgiften. Tyvärr hade alla goda
skäl, framförallt tidsbrist, att inte ta sig an uppgiften. Efter diskussion med kansliet gick vi
utanför styrelsen och frågade kandidater som är har kunskap om Geoforums verksamhet.
Även här lyckades vi inte att hitta någon kandidat. Efter att valberedningens
sammankallande diskuterat den uppkomna situationen med kansliet föreslogs att vi skulle
diskutera ordförandeposten med en av valberedningen ledamöter: Jenny Carlstedt, Sweco,
som har god kunskap om Geoforums verksamhet och väldigt kompetent inom Geoforums
verksamhetsområde. Efter diskussioner så accepterade hon att bli föreslagen till posten och
avgick då också ur valberedningen.
Under 2019 hade styrelsen en ojämlik könsfördelning. I förslaget till 2020 års styrelse är det
sju kvinnor, vilket gör att styrelsen får en mer jämn könsfördelning.
Ur en geografisk aspekt saknas representation från de sydligaste landskapen. De som
erbjudits plats därifrån har tackat nej.

