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Valberedningens förslag till Årsmötet 2022 
för ActionAid Sverige 
 
Valberedningen förslag av kandidater till styrelsen under årsstämman 23 maj 2022 
innebär att styrelsen kommer uppgå till åtta styrelsemedlemmar under styrelseåret 
2022–2023. 
 
Styrelsen har under 2021/2022 bestått av: 
Cecilia Widebäck West (styrelseledamot sedan 2018) 
Meron Abraham (styrelseledamot sedan 2020) 
Hala Mohammed (styrelseledamot sedan 2020) 
Pelle Persson (styrelseledamot sedan 2020) 
Marika Hjertén (Styrelseledamot sedan 2019) 
Gunilla von Gegerfelt (Styrelseledamot sedan 2021) 
Petra Nergårdh (Styrelseledamot sedan 2021) 
 
Ledamöter som lämnar styrelsen: 
Meron Abraham (styrelseledamot sedan 2020) 
Hala Mohammed (styrelseledamot sedan 2020) 
 
Ordinarie ledamöter som valdes på 2 år 2021 och har ett år kvar på sitt mandat: 
Marika Hjertén (Styrelseledamot sedan 2019) 
Gunilla von Gegerfelt (Styrelseledamot sedan 2021) 
Petra Nergårdh (Styrelseledamot sedan 2021) 
 
Valberedningens förslag: 
A) Val av Ordförande 
Val av Ordförande (omval) på 2 år (2022–2024): 
Cecilia Widebäck West (styrelseledamot sedan 2018, ordförande sedan 2021) 
 
B) Val av Styrelseledamöter 
Omval ledamot på 2 år (2022-2024) 
Pelle Persson 
 
Nyval ledamöter på 2 år (2022-2024) 
Jerker Hellström Thorsell 
Jerker har en filkand examen och en utbildning inom ”Environmental Politics”. Jerker 
har lång erfarenhet av att arbeta professionellt med klimat- och miljfrågor och har god 
insikt i det politiska landskapet.  
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Ida Lemoine 
Ida har en examen i Nationalekonomi med intriktning beteendeekonomi. Ida är 
medgrundare och VD till Sveriges första beteendebyrå. Ida är även föreläsare och 
opinionsbildare. Hon har volontärarbetat för NGO Friends of Kabonando och även för 
Program & fundraising för SE Forum (SIDA).   
 
Brita Sohlberg (tillträder 1 januari 2023) 
Brita har en examen i ekonomi samt en i kommunikation och reklam. Brita arbetar 
idag på biståndsorganisationen Diakonia med uppgiften att få till stånd samarbeten 
med näringslivet. Brita har tidigare arbetat med finansiering av film samt inom 
mediabranschen.  
 
 
C) Val av revisorer 
Verksamhetsrevisor 
Omval på 1 år (2022–2023) 
Marika Eriksson (sedan 2018) 
 
Extern revisor  
Omval på 1 år (2022–2023) 
Grant Thornton - Johanna Hellström (sedan sep 2021) 
 
Nyval på 1 år (2022–2023) 
Extern revisorsuppleant 
Grant Thornton - Josefine Fors  
 
 
D) Val av valberedning: 
Ledamöter som lämnar valberedningen: 
Ordförande, Boel Sundvall (sedan 2020) 
Ledamot, Johan Hyltestam (sedan 2018) 
Ledamot, Simone Jacobsen (sedan 2021) 
 
Nyval ledamöter på 1 år (2022-2023): 
Gustaf Åberg (ordförande) 
Gustaf har en examen inom personal- och arbetsvetenskap och arbetar idag med 
Chefs-, specialist och styrelserekrytering för Alumni. Gustaf har också 
förtroendeuppdrag inom Rädda Barnen samt inom Friluftsfrämjandet.  
 
Greta Svensson 
Greta har en lärarutbildning, utbildning från IHM Business School och Poppius 
Journalist skola. Greta har varit generalsekreterare för ” A Non Smoking Generation” 
och har därefter arbetat framförallt som ledare inom kommunikation i såväl den 
privata som den statliga sektorn. 
 
Sara Wennerström Cedercrona 
Sara har en utbildning inom media- och kommunikationsvetenskap samt inom juridik. 
Sara arbetar som generalsekreterare och kommunikationsansvarig för svenska 
karateförbundet och har tidigare arbetat med marknadsföring och reklam.  


