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Valberedningens förslag till årsmötet 2022 

 

Nuvarande styrelse 

Veronica Magnusson Hallberg Ordförande   (årsmötet 2020 - årsmötet 2022) 

Anna Brandström  Vice ordförande  (årsmötet 2021 - årsmötet 2023) 

Herman Stål   Ledamot   (årsmötet 2021 - årsmötet 2023) 

Tord Hermansson  Ledamot   (årsmötet 2021 - årsmötet 2023) 

Hiba Maala *   Ledamot   (årsmötet 2021 - årsmötet 2023) 

Carina Karlsson   Ledamot   (årsmötet 2020 - årsmötet 2022) 

Daniel Horttana **  Ledamot   (årsmötet 2021 - årsmötet 2022) 

* Avgår i förtid 

** Valdes på 1 år som fyllnadsval efter Ann Nordlund 

Valberedningens förslag till antal ledamöter  

 

Föreningens stadgar ändrades vid årsmötet 2021 till att tillåta 5 - 9 ledamöter i riksstyrelsen, från 

föregående 5 - 7 ledamöter.  Valberedningen föreslår att 8 ordinarie ledamöter (inklusive ordförande 

och vice ordförande) ingår i nästa års styrelse. Detta för att kunna ge styrelsen större möjlighet att 

täcka flera frågor inom verksamhetsplanen.   

 

Bakgrund till valberedningens förslag 

Efter diskussioner med styrelse, kansli och medlemmar anser valberedningen att den som väljs in i 
styrelsen ska: 

● ha tid för sitt uppdrag 
● vara engagerad i verksamheten 
● förstå vad det innebär att sitta i en styrelse i en ideell förening på riksnivå 
● ha förmågan att lyfta frågor som är viktiga för organisationen 
● ha god kännedom om föreningsarbete  
● ha förmåga att lyssna på medlemmarna 
● stödja de lokala avdelningarna 
● vara en del av ett team och ha ett kansli att samarbeta med 
● agera i enlighet med Svenska Downföreningens stadgar och värdeord 
● förstå vad det innebär att representera Svenska Downföreningen  

 
Valberedningen har, utifrån diskussioner med styrelse, kansli och medlemmar urskilt att de 

kompetenser som i första hand efterfrågas för kommande tvåårsperiod finns inom områden 

föreningskunskap, kommunikation, och påverkansarbete. Stabilitet i styrelsen och olika bakgrund i 

dess sammansättning anses även vara viktigt. 
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Alla kompetensområden kan inte alltid täckas in i en styrelse. Styrelse och kansli har tillsammans en 

stor kunskap kring att anlita professionella aktörer inom de områden där organisationen själv saknar 

kompetens.  

De nya föreslagna ledamöterna har flera efterfrågade kompetenser samt andra värdefulla 

egenskaper. Ett mål har varit att säkerställa stabilitet inom styrelsen och ett antal om 8 ordinarie 

ledamöter kan anses göra styrelsen mer effektiv. Valberedningen presenterar följande förslag.  

Valberedningens förslag till ny styrelse 

Veronica Magnusson Hallberg Ordförande   (Omval 2022 - 2024) 

Anna Brandström  Vice ordförande  (Vald 2021 - 2023) 

Carina Karlsson   Ledamot   (Fyllnadsval 2022 - 2023)* 

Herman Stål   Ledamot   (Vald 2021 - 2023) 

Daniel Horttana   Ledamot   (Omval 2022 - 2024) 

Anna Ogenstad   Ledamot   (Nyval 2022 - 2024) 

Tord Hermansson  Ledamot   (Vald 2021 - 2023) 

Ida Eliasson   Ledamot  (Nyval 2022-2024) 

  

*Väljs på 1 år som fyllnadsval efter Hiba Maala.   

Presentation av föreslagna styrelseledamöter 

Nedan presenteras de nominerade som inte tidigare suttit i riksstyrelsen. Övriga ledamöter finns 

presenterade på hemsidan:   

https://www.svenskadownforeningen.se/om-oss/kontakt/riksstyrelse/ 

  

https://www.svenskadownforeningen.se/om-oss/kontakt/riksstyrelse/
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Anna Ogenstad 

 

Jag är 43 år och bor med min man och våra fyra barn i Tyresö utanför Stockholm. Näst äldst i 

barnaskaran är vår dotter som har Downs syndrom och som fyller 15 år i sommar.  

 

Under större delen av mitt yrkesliv har jag arbetat i föreningsvärlden med bland annat 

demokratifrågor, rekrytering, värdet av medlemskap och hur man kan väcka engagemang och stötta 

lokala föreningar. Jag har även arrangerat kongresser, planerat styrelsemöten och gett stöd till 

förtroendevalda. 

 

Min erfarenhet av föreningsarbete hoppas jag få chans att bidra med i styrelsearbete för Svenska 

Downföreningen. Jag är nyfiken på hur föreningens fortsatta utveckling ska se ut och är gärna en del i 

arbetet kring det. Viktiga frågor för mig är att skapa medlemsdialog och hur föreningen kan 

möjliggöra nätverkande och gemenskap, där medlemmar kan få stöd och hjälp av varandra. 
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Ida Eliasson 

 

Hej alla! 

 

Här har ni mig, den 35-åriga exilnorrlänningen som nu mer är Skövdebo, Ida Eliasson. 

Hösten 2019 blev jag för andra gången mamma och denna gång till en son, Milgott, som berikats 

med en extra kromosom. Han är dock inte den första i vår släkt.  

 

Min morfars bror hade Downs syndrom och har ofta varit med oss vid högtider och andra tillfällen. 

Min mamma arbetade på kortids när jag var yngre och då tog hon ofta med sig en kille med Downs 

syndrom när vi åkte iväg på helgerna. Så människor med Downs syndrom har alltid funnits i min 

närhet och berikat den. 

 

Jag har under hela min uppväxt varit samhällsengagerad och började tidigt sitta i olika styrelser, 

bland annat i lokala och regionala styrelsen för ett politiskt ungdomsförbund vilket också gett mig 

möjligheten att arbeta som ombudsman med verksamhetsutveckling och studier som fokusområden.  

 

Har även suttit i kommunfullmäktige en mandatperiod. Har utöver det varit engagerad i/samt suttit i 

styrelsen för olika organisationer med internationellt fokus men även i ideella idrottsföreningar och 

bygdegårdsföreningar m.m. 

 

Jag kandiderar till riksstyrelsen dels för att få lära mig ännu mer om hur just Svdf arbetar i samhället 

för en ökad acceptans och kunskap kring DS men också för att kunna påverka och driva 

organisationen och våra intressen framåt. 

Frågor och områden jag skulle vilja jobba med är nyblivna föräldrar till barn med Downs syndrom, 

lägerverksamhet och möjligheter till nätverkande bland våra medlemmar. Men också funkispolitiska 

frågor för att synliggöra oss för politikerna. 

 

 

 

 



 
 

5 
 

Revisorer 

Nuvarande revisorer 

 

Enligt stadgarna ska föreningen ha en auktoriserad revisor jämte en suppleant som utses för en 

mandattid om två år. På årsmötet 2021 valdes Deskjockeys som auktoriserad revisor för perioden 

2021-2023. Deskjockeys utser själva inom sin organisation vem som är ansvarig revisor till föreningen 

och vid dennes bortfall så väljs en ersättare inom samma byrå bland de auktoriserade revisorer som 

arbetar i bolaget. 

   

Förslag på auktoriserad revisor 

  

Deskjockeys är valda perioden 2021-2023 och fortsätter agera som auktoriserad revisor t o m nästa 

årsmöte. 

 

Lekmannarevisorer 

Nuvarande lekmannarevisorer 

Ulf Eriksson, Avdelning Väst (2021 - 2022) 

Pia Bendtsen, Avdelning Västmanland (2021 - 2022) 

 

Förslag på lekmannarevisorer 

Ulf Eriksson, Avdelning Väst, Omval (2022 - 2023) 

Pia Bendtsen, Avdelning Västmanland, Omval (2022 - 2023) 

 

2022 - 03- 15 
 
Carl-Johan Brahme, Cecilia Olbin Gard, Isabella Kollmann 
Valberedningen, Svenska Downföreningen 


