19 april 2021

Valberedningens förslag till Primagruppens styrelse
Onsdagen den 28 april håller Primagruppen sin årliga föreningsstämma. Fyra nya namn finns
presenterade av valberedningen.

Valberedningen har presenterat sina förslag på personer till Primagruppens styrelse. Det är fyra nya
personer. Klart sedan tidigare är att vår ordförande inte ställer sig till förfogande för omval.

- Vi känner oss väldigt nöjda med de namn som finns presenterade. Valberedningen har arbetat efter
att hitta olika kompetenser som ger dynamik i styrelsen, men med en samsyn i viktiga frågor som
entreprenörsanda, budget i balans och personalfrågor som tex. stundande generationsskifte samt
att bli en förening som anpassat sig till framtidens omställningar inom missbruk och vägen ut i
samhället. Därtill med en fungerande personkemi och det tycker jag att vi har lyckats med här, säger
Lotta Wennberg, sammankallande i valberedningen och fortsätter.
- Bland de fyra nya personerna finns en förankring till missbruk och vår ändamålsparagraf, men
framförallt är vi glada att vi lyckats få med personer som har en kompetens och erfarenhet från flera
olika områden inom vår sektor. Att dessa valt att tacka ja till att ställa upp för val till
styrelseuppdraget är något vi i valberedningen är både glada och tacksamma för.

Valberedningens förslag till styrelse är:
Till ordförande föreslår valberedningen nyval till posten på 1 år ordförande Åsa Blomqvist.
Åsa Blomqvist/IIAs AB är nyval till ordförande och har varit med i Primagruppen som föreningens
controller sedan 2014 samt suttit i styrelsen sedan 2018.
Åsa har stort engagemang i föreningen och stor kunskap inom affärsvärlden, en bra combo när
medlemmarna efterfrågar entreprenörsanda och budget i balans.
Till vice ordförande väljs internt av styrelsen själva. Viktig stöttande post till ordföranden.
Som nya ledamöter in till Primagruppens styrelse föreslås;
Isabelle Ankarfjärd Jäger, Lotta Forsman
Som nya suppleanter in till Primagruppens styrelse föreslås;
Nettan Göthlin, Madeleine Fredriksson.

Utöver det kvarstår tre styrelsemedlemmar till 2022, Jamal Eddin Zouhair, Malin Wennerström
samt Kicki Kristiansson.
Nedan följer en kortare presentation av de fyra personer som valberedningen har presenterat i sitt
förslag.
Ledamöter:
•

Isabelle Ankarfjärd Jäger/PV Uppsala har stor erfarenhet av strategisk planering av
affärsområdet, Ledning av verksamhetschefer i deras operativa arbete, övergripande
ekonomiskt ansvar. Hennes uppdrag innebar ett helhetsansvar gällande verksamhet, affärer
och resultat, personalansvar och ansvar för affärsområdets miljö- och arbetsmiljöarbete.

•

Lotta Forsman/Stallet Roo Gård har i över 30 år varit ute i hetluften och praktiserat på livets
baksida. Provat alla varianter av vägar som kan leda till något bra. Via Gatans Vänners
support och en egen önskan om att komma hem kom Lotta till Roo Gård och idag 5 år senare
kandiderar hon till ledamot i vår styrelse pga. -Kan jag så kan du! En kraft att ta vara på för
att hjälpa fler till ett liv utanför missbruket.

Suppleanter
•

Nettan Göthlin/Plagget Norrtälje är grundare till Gatans vänner som grundades 2012
Nettans organisation Gatans vänner är en viktig länk mellan det vanliga samhället och de
hemlösa. Gatans vänner har vuxit sedan Nettan startade upp 2012. Idag har organisationen
många volontärer och mellan 200 och 300 besökare brukar dyka upp på träffarna, som pågår
mellan klockan 12 och 15 varannan söndag. Hennes engagemang är sprunget ur egna
erfarenheter. – Min pappa levde i hemlöshet när jag var yngre. Hela mitt liv har hemlöshet
varit en hjärtefråga, men det tog många år innan jag startade det här. Jag behövde distans
till min egen erfarenhet.

•

Madelaine Fredriksson/Norrtälje arbetar inom vårdsektorn och bekant med olika vårdhem
av olika karriär. Hon har varit ordförande i Ridklubben på Roo Gård 2000, så hon är väl
bekant med föreningen och arbetskollektivet. Madelaines har kunskap om hur behovet av
olika vårdhem ser ut och hur den lilla människan mår i karusellen av olika institutioner/hem
som det finns.

Revisorer
•

Lars Karlsson Crowe Osborne AB
Christer Karlsson Crowe Osborne AB

Omval på posten i 1 år
Omval på posten i 1 år

Valberedningen
•

Lotta Wennberg Primagruppen
Bettan Brandfors Primagruppen
Jonny Larsson Primagruppen

Omval på posten i 1 år
Omval på posten i 1 år
Nyval på posten i 1 år

Föreningsstämman hålls den 28 april och här hittar du all information inför mötet, http://www.primagruppen.se/aktuellt.html

