
Valberedningens förslag till årsstämman för Naturskyddsföreningen i 
Stockholms län 6 april 2019 

Valberedningen har bestått av 

Martin Lindén (sammankallande), martin.linden@naturskyddsforeningen.se 

Eivor Niklasson, eivor.niklasson@telia.com,  

Martin Dahl, ma.dahl@hotmail.com  

Antal styrelseledamöter, suppleanter, och mandatperioder för dessa 

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av ordförande, 8 ordinarie ledamöter med 2 års 

mandatperiod, och en suppleant med ett års mandatperiod. 

Följande ordinarieledamöter valdes på 2 år 2018 och sitter kvar ett år till: 

Ronny Fors, Christina Nordlind Hejdenberg, Nils-Erik Sandberg, My Härstedt. 

Val av ordförande i länsförbundet och styrelsen 

Valberedningen föreslår Beatrice Sundberg (omval, 1 år). 

Val av styrelseledamöter 

Valberedningen föreslår nyval med två års mandatperiod av Annica Dahlberg, Arianna Scarpellini, 

Karin Grohman, och Pernilla Wredenfors. En presentation av kandidaterna som nomineras för nyval 

bifogas sist i dokumentet. 

Eventuella fyllnadsval 

Valberedningen föreslår inga fyllnadsval, utan att ledamöter som avgått ersätts genom nyval, då det 

leder till en bättre fördelning av ledamöter i styrelsen med 1 respektive 2 år kvar på sina 

mandatperioder. 

Val av första, andra och tredje suppleanter för styrelseledamöter 

Valberedningen föreslår Gudrun Hubendick (omval, 1 år), och att andra och tredje suppleant lämnas 

vakant. 

Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 

Som revisorer föreslår valberedningen 

Tommy Nilsson, auktoriserad revisor, Hummelkläppen AB (omval, 1 år) 

Elvy Löfvenberg (omval, 1 år) 

Som revisorssuppleanter föreslår valberedningen 

Mathias Fredriksson, auktoriserad revisor, Hummelkläppen AB (omval, 1 år) 

Hans Terelius (omval, 1 år) 

  



Presentation av styrelsekandidater nominerade för nyval 

Om ni vill komma i kontakt med kandidaterna innan stämman, kontakta valberedningen. 

 

Pernilla Wredenfors 

Pernilla Wredenfors är en erfaren projektledare, analytiker och 

föreläsare. Pernilla är för närvarande utbildningsansvarig på 

myndigheten Sieps, svenska institutet för europapolitiska studier samt 

driver eget företag, Wredenfors Consulting, inom 

organisationsutveckling samt som föreläsare och moderator. Pernilla 

har också en bakgrund från kommunikationsbranschen efter några år 

som PR-konsult. Hennes erfarenheter omfattar också en period i 

Försvarsmakten som analytiker i Afghanistan. Pernilla har till stor del 

intresserat sig för och arbetat med internationella frågor och 

kommunikationsfrågor. 

Pernillas erfarenhet från föreningslivet omfattar pågående 

engagemang som jämställdhetsambassadör för Fredrika Bremer-

förbundet, mentor för en nyanländ akademiker för organisationen Nema Problema Foundation och 

som suppelant i styrelsen för PeaceWork Sweden. 

Pernilla tycker att Naturskyddsföreningen gör ett fantastiskt arbete med att lyfta klimat- och 

miljöfrågor på nationell nivå, men inte minst på lokal nivå. Hon ser, precis som många andra idag, 

med stor oro på den utveckling vi ser idag vad gäller miljön och klimatet. Pernilla vill göra vad hon 

kan för att lyfta vikten av miljö- och klimatfrågorna och att verka för att vi agerar för att förbättra 

vår närmiljö men också försöka påverka på global nivå för ambitiösa klimatmål. Hon vill genom 

rollen som styrelseledamot för Naturskyssföreningen i Stockholm bidra till dessa viktiga frågor och 

för att påverka i det lilla. 

De viktigaste klimat- och miljöfrågorna för Pernilla är klimatet och den akuta situationen vi idag 

står inför vad gäller koldioxidhalter och utsläppsnivåer. Hon brinner också för att värna naturen på 

lokal nivå och att för att betona vikten av naturen för människans välmående, samt att förbättra den 

miljön vi vistas i varje dag genom en bättre infrastruktur och genom ett aktivt miljöarbete.  

 

Karin Grohman 

Kort om din bakgrund?  

Jag har de senaste 15 åren jobbat med marknad och strategifrågor 

inom större bolag i olika branscher. Jag är utbildad statistiker samt 

civilekonom och brinner för att förstå hur vi kan förändra människors 

beteende genom kommunikation och kunskapsspridning inom olika 

ämnen. 

Hur blev du engagerad i naturskyddsföreningen och dess frågor?  

Jag har sedan barnsben varit med i olika föreningar inom miljö och 

natur och Naturskyddsföreningen har jag varit medlem i många år, 



men de senaste 2 åren har jag starkt känt att jag vill vara med och bidra mer konkret inom 

framförallt klimatfrågor. Jag gick med i Klimatnätverket och fick då möjlighet att vara med på 

utbildningshelgen på Tollare folkhögskola hösten 2018. Där träffade jag många inspirerande 

människor och fick också kontakt med valberedningen för Stockholms Län. 

Vad vill du bidra med till styrelsearbetet? Med min bakgrund kommer jag kunna bidra på både 

en strategisk nivå och hjälpa till att tydliggöra uppdraget och därefter tillsammans ta fram taktiska 

aktiviteter som hjälper oss med att nå visionen. En annan del är att jag också kan hjälpa till med 

ekonomisk kontroll även om jag inte går in som kassör så är det bra med ett till par ögon. Jag har 

också gått en styrelseutbildning för att förstå grunderna i vad ett styrelsearbete syftar till. 

 

Annica Dahlberg 

Kort om min bakgrund Jag har lång erfarenhet som 

kommunikationschef, nu senast på Förpacknings- och 

Tidningsinsamlingen (FTI) där jag varit direkt underställd vd och 

medlem i ledningsgruppen. Vid ett flertal tillfällen har jag hållit 

föredrag om återvinningsprocessen för både större och mindre 

grupper. Bland annat har jag varit på Stockholmskretsens kontor på 

Åsögatan och hållit ett populärt och välbesökt föredrag för dess 

medlemmar. 

Före FTI hade jag olika chefsroller inom Storstockholms Lokaltrafik 

(SL). Mellan 2002-2010 var jag till exempel vd på SL Kundtjänst, ett 

dotterbolag till SL och som sådan var jag föredragande för styrelsen. 

Under 2011-2013 var jag styrelseledamot i Nettbuss AS i Norge. 

Annat om mig själv 

På FTI har jag nu arbetat i åtta år – efter det att beslut togs om att min avdelning skulle läggas på 

extern konsultfirma – har jag de senaste 1,5 året varit projektchef för en intern omorganisation/upp-

handling/driftsättning. Jag har en akademisk utbildning med statsvetenskap som bas. Jag har även 

läst bland annat media, kommunikation, ledarskap, kvalitets- och verksamhetsutveckling, retorik 

mm på högskolan. Jag talar och skriver flytande både på svenska och engelska. Min kunskap i andra 

språk som jag studerat (franska, tyska, ryska, portugisiska och just nu spanska) är inget att skryta 

med. 

Som person är jag lösningsorienterad, ordningsam och strukturerad. Jag är politiskt intresserad, men 

är för närvarande inte aktiv i något parti eller annan organisation. Jag bor på Södermalm, tycker om 

att promenera, simma, studera och att umgås. Jag är ensamstående med ett lagom stort umgänge. 

Varför är jag är intresserad av det här uppdraget 

Jag kommer under våren sluta som anställd på FTI. Eftersom jag nu söker annat jobb så vill jag 

förvissa mig om att mitt intresse för natur och miljö på bästa sätt möts, liksom att min kunskap 

inom området kommer till användning. Dessa såväl som övriga erfarenheter jag fått från FTI, SL 

och Nettbuss hoppas jag skulle kunna komma väl till pass inom Naturskyddsföreningen. 



Arianna Scarpellini 

Jag heter Arianna, är 35 år gammal och sedan 2011 bor jag i 

Stockholm med min sambo. Jag kommer ursprungligen från Italien, 

där jag pluggade språkvetenskap samt engelska och tyska. 2013 

började jag plugga på Stockholms Universitet och jag är nu utbildad 

biolog med inriktning ekologi. Jag har jobbat som miljöhandläggare, 

forsknings- och projektassistent och fältarbetare. Jag har erfarenhet 

av både konsultbranschen och myndighetsjobb (Länsstyrelsen). 

Tidigare har jag också jobbat som handläggare inom handeln, 

översättare, teamledare, kundtjänstmedarbetare och personlig 

assistent. 

Jag är också ideell djurskötare på Kattstallet i Vällingby och ideell översättare för nyhetssajten 

Mongabay. 

Jag är intresserad av naturvård och biologisk mångfald, friluftsliv och infrastrukturekologi. Grod- 

och kräldjur, dagfjärilar, fåglar och däggdjur är artgrupperna jag är mest nyfiken på. 

För några år sedan blev jag medlem i Naturskyddsföreningen och kikade lite på Natursnokarnas 

verksamhet men jag började intressera mig mer för föreningens frågor under 2018 då jag var med 

på ett möte och ett fältbesök med Skogsgruppen. Förra året blev jag antagen till 

Naturskyddsföreningens traineeprogram och sedan augusti har jag varit med vid alla dess träffar 

och aktiviteter. Just nu genomför jag mitt eget projektarbete som ett moment inom programmet. Jag 

samarbetar med Solna-Sundbybergs kretsen, Solna Stad och naturmiljökonsult Calluna AB och 

försöker anordna en aktivitet som handlar om crowdsourcing, närnaturen och ekosystemtjänster. 

Det jag tror att jag kan bidra mest med i styrelsearbetet är min engagemang och nyfikenhet, mina 

kunskaper och min vilja att lära mig om föreningens verksamhet och möjligheter för att driva på 

miljöarbetet. Som ni ser så har jag en ganska så blandad bakgrund vilket jag tycker är positivt därför 

att jag kan se på saker från olika perspektiv och anpassa mig lätt till nya uppdrag och situationer.  

 


