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Förslag på antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta (8) ledamöter och (2) suppleanter.

Nyval ordförande 1 år :
Dona Hariri

Styrelseledamöter med ytterligare 1 år kvar på sin mandatperiod:
Roger Henriksson
Peter Hesslin

Omval styrelseledamöter 2 år:
Rickard Villard – vice ordförande
Mikael Englund

Nyval styrelseledamöter 2 år:
Isabelle Monfrini
Emilya Bislimova
Alexander Stigertsson

Nyval suppleanter på 1 år:
Arvid Krumhorn
Matilda Österberg

Förslag på val av auktoriserad revisor:
PWC

Befintliga styrelsemedlemmar, nyvalda
eller med ytterligare
1 år på sin mandatperiod. Nyvalda
medlemmar presenteras
på nästa sida.
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PRESENTATION
AV DE NYA
Isabelle Monfrini

Isabelle är tv-producent och har nyligen flyttat hem från
Los Angeles där hon har bott i 15 år. Hon jobbar med
ledarskap inom mediebranschen, digital marknadsföring
och innehållsproduktion i Sverige och i Los Angeles.
Isabelle har gått på internatskolan Lundsberg och säger
själv att hon har ett brett kontaktnät både i näringslivet
och i nöjesbranschen. Hon driver en av Sveriges största
poddcasts ”This is 40!”.

Emilya Bislimova

Emilya är medlem i Ung Cancer, själv drabbad med
tumör i magen och genomgick en operation år 2017.
Hon har sedan dess varit mycket engagerad och har bland
annat varit ansvarig för medlemsträffar i Stockholm. Idag
har hon gått vidare till uppdraget som medlemsföreläsare
och anses ha en mycket god insikt i Ung Cancers arbete.
Hon är nyexaminerad sjuksköterska och kommer att
börja jobba på en canceravdelning på Nya Karolinska i
juni. Hon har tidigare erfarenhet av styrelseuppdrag
och har många olika engagemang inom flera ideella
organisationer.

Alexander Stigertsson

Alexander är medlem som närstående till sin mamma
som gick bort i cancer. Han harn varit engagerad i
medlemsträffar för närståendegruppen i Skåne med både
fysiska och digitala träffar och med insamlingar via caféer
och second hand-butiker. Idag jobbar han som ekonomiadministratör på Region Skåne och är utbildad
stadsplanerare.
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Arvid Krumhorn

Arvid blev medlem efter att hans pappa gick bort i
cancer år 2017. Sedan dess har han både varit engagerad
i medlemsträffar och i insamling, via löpning, för Ung
Cancer. Arvid har en magisterexamen i företagsekonomi och har under de senaste åren jobbat inom
retailbranschen i Tyskland. Till sommaren flyttar han
tillbaka till Sverige och Göteborg.

Matilda Österberg

Matilda är medlem sedan 2018 då hon drabbades av en
cancersjukdom. Hon bodde då i Peking och behandlades
där. Efter att Matilda bott utomlands (Kina, Thailand
och Tjeckien) under åtta år så är hon nu på väg att flytta
tillbaka till Stockholm.Hon har bland annat arbetat för
svenska ambassader och nu senast den internationella
arbetsorganisationen ILO på FN:s regionala kontor i
Bangkok. Matilda har utbildat sig i kinesiska, statskunskap och under de senaste åren vidareutbildat sig
inom juridik och genusvetenskap.
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VALBEREDNINGENS
PROCESS
• Valberedningen har bestått av Anna Hellman, Lise Ivarsson och Mohamed Aabi.
• Samtliga befintliga styrelseledamöter och nya nominerade kandidater har blivit kontaktade.
• Samtliga styrelsemedlemmar har fyllt i den enkätundersökning som har skickats ut och som
tillsammans med personliga samtal fungerar som underlag till valberedningens nomineringar.
• Valberedningen har gjort personliga intervjuer med samtliga nya kandidater som nomineras.
• Minst en referens per ny nominerad person har kontaktats och fått lämna sitt utlåtande.
• När det kommer till de ordinarie förslagen på medlemsledamöter så har även Ung Cancers
kansli fått ge en referens utifrån engagemang och aktivt deltagande i föreningen.

