Till Giva Sveriges årsmöte 3 juni 2021

§11-13
Valberedningens förslag till styrelsesammansättning
samt revisorer i Giva Sverige
Bakgrund till valberedningens förslag
Valberedningen har 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.
Sökandet efter tre lämpliga kandidater har pågått och förslag har tagits fram utifrån
nomineringar från medlemsorganisationerna, samt valberedningen egna kontakter.
Valberedningen har utifrån samtal, styrelseutvärdering och gedigna kriterier i
arbetsordningen i relation till medlemsorganisationernas ändamål, storlek och
insamlade medel gjort en bedömning av vilken typ av erfarenheter och kompetenser
som kommer att behövas.
§11 Valberedningens förslag till styrelseledamöter
Ledamot – Nyval på 3 år, 2021 - 2024
Filip Goldmann, Marknadschef, Stockholms Stadsmission
Ledamot – Nyval på 1 år, 2021 - 2022
Alexander Clemenson, Generalsekreterare, KFUM Sverige
Ledamöter – Fyllnadsval till 2021 - 2023
Christine Cars-Ingels, Generalsekreterare, Riksförbundet HjärtLung
Information om de nya kandidaterna finns i bilaga 1.
Ledamöter – Omval till 2021 - 2024
Mikael Färjsjö, Insamling & engagemang, Cancerfonden (2:a mandatperioden)
Maria Arneng, Generalsekreterare, Hello World (2:a mandatperioden)
Ledamöter – Omval till 2021 - 2023
Ewa Rutqvist Holmstedter, Kanslichef, We Effect (2:a mandatperioden)
Ledamöter – innevarande mandatperiod 2020-2022
Marika Hjelm Siegwald, Sektionschef för insamling, engagemang och
marknadskommunikation, Act Svenska Kyrkan (3:e mandatperioden)
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§12 Valberedningens förslag till styrelseordförande
Innevarande mandatperiod 2020-2023
Paula Guillet de Monthoux, Generalsekreterare, World Childhood Foundation
(1:a mandatperioden)
§13 Valberedningens förslag till revisorer
Omval – 1 år, till och med 2021
Josefin Fors, auktoriserad revisor, Grant Thornton (2:a mandatperioden)
Patrick Bertram, förtroendevald revisor, Reumatikerförbundet (6:e mandatperioden)

Valberedningen
Richard Andersson, ordförande, Reach Nordic Communications
Eva Rundgren Forsberg, Svenska FN-förbundet
Christina "Kicki" Aldrin, Stockholms Stadsmission
Stockholm i april 2021
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Bilaga 1.
Om kandidaterna
(kandidaternas CV:n finns att tillgå via Giva Sveriges kansli)

Filip Goldmann
Marknadschef, Stockholms Stadsmission
Filip är marknadschef på Stockholms Stadsmission sedan 2019 och har dessförinnan
arbetat som operativt ansvarig på Inkludera och som managementkonsult
Capgemini Invent. Han har även stor erfarenhet av ideellt arbete och varit
förtroendevald i flera organisationer genom åren, bland annat Rädda Barnen.
Filip har magister i ledarskap från Handelshögskolan i Stockholms där han skrev
slutuppsatsen Market Practice in a Nonprofit Setting – A case study of the Swedish Cancer
Society.
Om engagemanget i Giva Sverige:
”Ett starkt civilsamhälle är oerhört viktigt för att lösa många av våra samhällsutmaningar.
Giva Sverige har en självklar roll i detta genom att säkerställa transparens, styrning och
kunskapsspridning, både för ideella organisationer och gentemot övriga sektorer. Jag hoppas
kunna bidra med ökad kompetens kring finansieringsfrågor och hur vi kan vidareutveckla
effektmätning och spridning av lösningar på sociala utmaningar.”

Alexander Clemensson
Generalsekreterare, KFUM Sverige
Alexander har arbetat inom civilsamhället i snart tio år som generalsekreterare och
verksamhetschef på organisationerna KFUM Sverige, RFSL Riksförbund och
Föreningen Medveten Konsumtion. Han är i grunden företagsekonom och har en
magister i organisation och ledarskap. Alexander har dessutom mångårig erfarenhet
av ideellt engagemang inom flera olika organisationer, bl. a Ideell Arena, Sveriges
Konsumenter och Jiddra Inte insamlingsstiftelse.
Om engagemanget i Giva Sverige:
”Det individuella engagemanget kan flytta berg, särskilt när det är organiserat och får
förutsättningar. Med rätt resurser blir det oslagbart och en oerhört viktig roll i samhället.
Och här har Giva Sverige ett viktigt uppdrag, inte minst att också skapa förtroende hos
allmänhet och näringsliv när det gäller insamlingsfrågor, liksom stödja i att påvisa effekter
och resultat av insatserna.”
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Christine Cars-Ingels
Generalsekreterare, Riksförbundet HjärtLung
Christine är generalsekreterare på Riksförbundet HjärtLung sedan 2014. Hon har
dessförinnan haft olika roller på flera studieförbund under många år, bland annat
som kommunikations- och internationellt ansvarig på Studieförbunden. Christine
har även varit kanslichef på Internetsstiftelsen i Sverige och har en Fil. Kand. i
Antikens kultur och samhällsliv, Statsvetenskap och Ekonomisk Historia.
Om engagemanget i Giva Sverige:
”I min nuvarande position som generalsekreterare för Riksförbundet HjärtLung leder jag
sedan sju år kansliets arbete. Min drivkraft är att leda verksamheter som stimulerar till, och
fångar upp, samhällsengagemang i frågor som berör många människor. I förhållande till
medlemmar, givare och finansiärer strävar jag efter att arbeta med största möjliga grad av
transparens och återkoppling. Mitt arbete innebär också breda kontakter inom exempelvis
Funktionsrätt Sverige, Ideell Arena (med i styrgruppen) och med olika myndigheter. Jag
hoppas att min övertygelse om civilsamhällets viktiga betydelse ska komma till glädje och
nytta i Giva Sveriges styrelse.”
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