Valberedningens förslag till årsstämman 2022 för Ung Cancer ideell förening, org nr:
802456-7763 samt valberedningens sammanfattning utifrån enkätundersökning och
personliga samtal.
Valberedningen har bestått av: Anna Hellman och Lise Frank Ivarsson

Valberedningens förslag för Ung Cancer ideell förening årstämman 2022:
• Ordförande för årsstämman
Valberedningen föreslår Dona Hairi som ordförande. Ordförande utser sekreterare för
årsstämman 5 maj 2022.
• Förslag på antal styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta (8) ledamöter inklusive ordförande.
• Nyval ordförande 1 år
Dona Hariri
• Styrelseledamot som har ytterligare 1 år kvar på sin mandatperiod:
Rickard Villard – vice ordförande
Isabelle Monfrini
Emilya Bislimova
Alexander Stigertsson
• Nyval styrelseledamot 2 år:
Matilda Österberg
Therese Leijon
Sixten Eriksson
• Förslag på val av auktoriserad revisor:
PWC

Presentation av nya i styrelsen

Therese Leijon
Therese arbetar som enhetschef på Svenska Röda Korset och har
många förtroendeuppdrag och styrelseuppdrag bakom sig. Bland annat
som styrelseledamot i Svenska Freds- och skiljedomsföreningen,
Clowner utan Gränser och Föreningen för utvecklingsfrågor.
I över 10 år har hon arbetat med organisationsutveckling, ledarskap samt
strategier kring finansiering och insamling i ideell sektor. Hennes
specialistkompetenser spänner över områden som social hållbarhet,
segregation, integration och kommunikation. Therese har en kandidatexamen i
Statsvetenskap från Uppsala universitet.

Sixten Eriksson
Sixten arbetar som rådgivare inom finansbranschen och har en bakgrund
både som egenföretagare och inom globala företag som Deutsche Bank
och Credit Suisse. Han har erfarenhet av styrelseuppdrag för
investmentbolag och volontärarbete för Mentor Sverige med fokus på en
ung målgrupp. Han har en kandidatexamen i ekonomi från Lunds
Universitet.

Valberedningens process
• Valberedningen har bestått av Anna Hellman och Lise Ivarsson.
• Samtliga befintliga styrelseledamöter och nya nominerade kandidater har
blivit kontaktade.
• Fem av av styrelsemedlemmarna 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.

