
	  

	  

Valberedningens	  förslag	  till	  val	  av	  vice	  ordförande,	  styrelseledamöter,	  insamlingsstiftelse	  
och	  revisorer	  i	  Sveriges	  Affärsreseförening	  vid	  Årsmötet	  2016.	  

STYRELSEN	  

Styrelseledamöter	  
Ledamöterna	  Christina	  Bixo,	  Yonge	  Kim,	  Anette	  McCarthy,	  Camilla	  Möller	  och	  Eva	  Rahkonen	  är	  valda	  
vid	  årsmötet	  2015	  fram	  till	  2017.	  	  

Mandatperioden	  löper	  ut	  för	  Maria	  Waerland	  (ordf.)	  och	  Mikael	  Holmyr	  (vice	  ordf.)	  som	  är	  valda	  för	  
perioden	  2014-‐2016.	  Den	  enligt	  stadgarna	  tillåtna	  mandatperioden	  för	  direkta	  medlemmar	  har	  löpt	  
ut	  för	  Mikael	  Holmyr,	  som	  således	  inte	  kan	  väljas	  om.	  Maria	  Waerland	  har	  avsagt	  sig	  omval.	  

Den	  enligt	  stadgarna	  tillåtna	  mandatperioden	  för	  associerade	  medlemmar	  på	  2	  år	  löper	  ut	  för	  Tomas	  
Ransemar,	  som	  således	  inte	  kan	  väljas	  om.	  	  

Valberedningen	  föreslår	  omval	  av	  ledamoten	  
Christina	  Bixo,	  FMV	  
För	  perioden	  2017-‐2018	  (ett	  år)	  

Valberedningen	  föreslår	  nyval	  av	  ledamöterna	  
Pernilla	  Brodén,	  SKF,	  direkt	  medlem	  	  
Per	  Johansson,	  PostNord,	  direkt	  medlem	  
Ulla	  Persson,	  Amadeus,	  associerad	  medlem	  
För	  perioden	  2016-‐2018	  

För	  perioden	  2016-‐2018	  
Valberedningens	  förslag	  innebär	  att	  styrelsen	  består	  av	  8	  ledamöter	  (stadgarna	  säger	  7-‐9	  ledamöter).	  

Val	  av	  ordförande	  
Valberedningen	  föreslår	  Christina	  Bixo	  som	  ordförande	  för	  två	  år	  framåt	  till	  årsmötet	  2018.	  

Val	  av	  Vice	  ordförande	  
Valberedningen	  föreslår	  Annette	  McCarthy	  som	  vice	  ordförande	  för	  ett	  år	  fram	  till	  årsmötet	  2017.	  

SVERIGES	  AFFÄRSRESEFÖRENING	  INSAMLINGSSTIFTELSE	  
Ledamöterna	  till	  insamlingsstiftelsen	  utses	  av	  SBTAs	  styrelse.	  Ledamöterna	  Stephan	  Hylander,	  Volvo	  
Group	  samt	  Lars	  Ringsby,	  eBuilder	  utgår	  ur	  insamlingsstiftelsens	  styrelse.	  	  

Valberedningen	  föreslår	  att	  till	  styrelseledamöter	  i	  stiftelsen	  välja	  	  
Gunilla	  Brunemalm,	  H&M	  	  
Tomas	  Ransemar,	  Eurocard	  AB/SEB	  Kort	  
Birgitta	  Sjöstrand,	  Skatteverket	  
	  
REVISORER	  
Valberedningen	  föreslår	  att	  till	  revisionsbolag	  välja	  
BDO	  Mälardalen	  AB	  och	  till	  Huvudansvarig	  revisor	  välja	  Jakob	  Tenselius	  från	  BDO,	  Stockholm	  AB	  	  

	   	  



	  

	  

VALBEREDNINGEN	  	  	  
Valberedningen	  utses	  på	  två	  år	  i	  taget.	  Uppdraget	  löper	  ut	  för	  Ulf	  Stenvad,	  If,	  som	  avsäger	  sig	  omval.	  	  

Förslag	  på	  ny	  valberedning	  	  
Annika	  Johansson,	  First	  Card	  -‐	  Nordea	  Bank	  AB	  -‐	  sammankallande	  
Birgitta	  Sjöstrand,	  Skatteverket	  	  
Maria	  Waerland,	  Regeringskansliet	  
	  

	  
	  
Stockholm	  den	  2016-‐02-‐26	  

VALBEREDNINGEN	  2015-‐2016	  	  
Annika	  Johansson,	  First	  Card	  -‐	  Nordea	  Bank	  AB	  -‐	  sammankallande	  
Birgitta	  Sjöstrand,	  Skatteverket	  	  
Ulf	  Stenvad,	  if	  
	  


