Till Giva Sveriges årsmöte 24 juni 2020

§ 11-13 Valberedningens förslag till
styrelsesammansättning samt revisorer i Giva Sverige
Bakgrund till valberedningens förslag
Efter det att det kommit till Valberedningens kännedom att även vice ordförande,
Cecilia Chatterjee-Martinsen lämnar sitt styrelseuppdrag (det har varit känt att
ordförande Per Leanders tredje mandatperiod är slut) har valberedningen pratat
med samtliga ledamöter i Giva Sveriges styrelse, Giva Sveriges Generalsekreterare
samt tagit del av styrelseutvärderingen.
Valberedningens bild är att den nuvarande styrelsen fungerar bra och att det är ett
gott arbetsklimat. Således har sökandet efter två lämpliga kandidater pågått under
året. Då en av kandidaterna också skall vara ordförande har vi sökt efter en person
som har styrelse- och ledarskaps erfarenhet. Valberedningen har gedigna kriterier i
arbetsordningen att utgå ifrån samt i relation till medlemsorganisationernas
ändamål, storlek och insamlade medel och utifrån detta gjort en bedömning av
vilken typ av erfarenheter och kompetenser som kommer att behövas landat i
följande förslag.
Valberedningens förslag till styrelseledamöter
Styrelseordförande –Nyval på 3 år 2020-2023
Paula Guillet de Monthoux, Generalsekreterare, World Childhood Foundation

Ledamot – Nyval på 3 år, 2020-2023
Andreas Drufva, Marknadschef, Naturskyddsföreningen
Information om kandidaterna finns i bilaga 1.

Ledamöter – förslag på omval till 2021
Jesper Nilsson, Senior strategisk rådgivare, Rädda Barnen (3:e mandatperioden)
Lovisa Fhager Havdelin, Generalsekreterare, Teskedsorden (2:a mandatperioden)
Ledamöter –förslag på omval till 2022

Marika Hjelm Siegwald, Sektionschef för insamling, engagemang och
marknadskommunikation, Act Svenska Kyrkan (3:e mandatperioden)
Ledamöter – innevarande mandatperiod 2019-2021
Maria Arneng, Generalsekreterare, Hello World
Mikael Färjsjö, Insamling och engagemang, Cancerfonden
Ewa Rutqvist Holmstedter, Kanslichef, We Effect
Valberedningens förslag till revisorer
Till årsmötet 2019 rekommenderade valberedningen en upphandling för ny
auktoriserad revisor till årsmötet 2020. Denna upphandling är nu avslutad.
Offertförfrågan skickades till fyra revisionsbyråer varav två valde att lämna offert.
Resultatet speglas i valberedningens förslag nedan.
Nyval – 1 år, till och med 2020
Josefin Fors, auktoriserad revisor, Grant Thornton
Omval – 1 år, till och med 2020
Patrick Bertram, förtroendevald revisor, Tyska skolföreningen

Valberedningen
Richard Andersson, Ordförande, Reach Nordic Communications
Lotta Säfström, Göteborgs Kyrkliga Stadsmission
Eva Rundgren Forsberg, Svenska FN-förbundet
Stockholm i maj 2020

Bilaga 1.
Om kandidaterna

Paula Guillet de Monthoux
Paula har arbetat inom ideell sektor i Sverige och internationellt sedan 1995 och har
en lång erfarenhet av både insamling och ledarskap. Hon har under sin karriär haft
en ett antal olika roller såsom insamlings- och marknadschef på UNICEF i Sverige
och huvudkontoret i Schweiz, fundraisingkonsult och Managing Director för SOS
Barnbyar i Köpenhamn och idag Generalsekreterare för World Childhood
Foundation.
Om engagemanget i Giva Sverige
"Jag har haft förmånen att i hela mitt yrkesverksamma liv verkat inom ideell sektor, och med
engagemang från gräsrotsnivå till FN. Som övertygad optimist tror jag på människors kraft
och vilja att skapa och bidra till en bättre värld. För mig är ideella sektorn avgörande för att
släppa fram den kraften och Giva Sverige en klar och viktig röst att företräda den. Jag ser
mycket fram emot att få bidra till att skapa förutsättningar och samverkan för att ytterligare
stärka sektorn."
Andreas Drufva
Andreas har en lång erfarenhet av insamling och arbete inom civilsamhället. Under
sin karriär har han arbetat på hela fyra av Giva Sveriges medlemsorganisationer;
Föreningen Fairtrade, Amnesty International, Stiftelsen Friends och
Naturskyddsföreningen. Sedan 2016 har Andreas arbetat som marknadschef på
Naturskyddsföreningen. Utöver detta har Andreas även erfarenhet från
Postkodlotteriet (Novamedia) och har varit aktiv i Giva Sverige som kontaktperson
och i referensgrupp.
Om engagemanget i Giva Sverige:
”Aldrig någonsin tidigare har civilsamhället stått inför så stora uppgifter som idag. Giva
Sverige har en förmåga att samla och mobilisera sina medlemmar för att möta dessa
utmaningar. Jag vill bidra med energi, kompetens och erfarenhet i detta arbete och hoppas att
mina erfarenheter från både kommersiell och idéburen sektor kommer hela
insamlingsbranschen till gagn. Att sitta i styrelsen för Giva Sverige är ett viktigt och ärofyllt
uppdrag för mig.”

