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Valberedningens förslag till BirdLife Sveriges riksstämma 2020 
 

Förutsättningar  
Ordförande och styrelseledamöter 
Innevarande år har styrelsen haft 12 ledamöter. 

● Fyra ledamöter är valda till 2020: Karin Forsell, Ulrik Lötberg, Eva Hjärne och Kjell Carlsson. Karin 
Forsell, Eva Hjärne och Ulrik Lötberg har avböjt omval. 

● Fem ledamöter är valda till 2021: ordförande Lotta Berg, Dennis Kraft, Linus Hedh, Gunilla Hjorth och 
Kent-Ove Hvass. 

● Tre styrelseledamöter är valda till 2022: Eva Mattsson, Christer Johansson och Magnus Lundström. 

Revisorer 
Revisorer (två – en auktoriserad och en lekmanna) och revisorsersättare (två – en auktoriserad och en 
lekmanna) väljs på ett år. 

● De auktoriserade revisorerna har för verksamhetsåret varit: Jesper Thomelius Redo som ordinarie 
och Mattias Svensson Redo som ersättare. 

● Lekmannarevisorerna har för verksamhetsåret varit: Mats Hjelte, Norrköping, som ordinarie och 
Anders Belfrage, Växjö, som ersättare. 

 

Utgångspunkter 
Valberedningen har haft följande utgångspunkter för det arbete som ligger till grund för vårt förslag 
till omval/nyval av ledamöter och revisorer på riksstämman 2020, i enlighet med instruktionerna för 
BirdLife Sveriges valberedning. 

● Föreslagna ledamöter till BirdLife Sveriges styrelse ska förutom att delta aktivt på styrelsemötena 
kunna åta sig uppgifter mellan mötena och på ett positivt och engagerat sätt verka för de beslut som 
riksstämman och styrelsen fattat. 

● Ledamöterna bör ha kunskap om arbetet i regionala/lokala föreningar. 

● Jämställdhet. Innevarande styrelseår, 2019, har styrelsen bestått av 5 kvinnor och 7 män.  

● Att styrelsen har en blandad åldersstruktur och bestå av såväl äldre ledamöter, med lång erfarenhet 
och kompetens, som yngre ledamöter som kan tillföra värdefulla perspektiv och kunskap till arbetet 
med att få fler unga medlemmar i föreningen.   

● En geografisk spridning av ledamöterna. 
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Valberedningens kontakter med regionalföreningarna under året 
Valberedningen skickade i septemberber 2019 ut ett brev till samtliga regionalföreningar via BirdLife 
Sveriges kommunikationsansvariga med önskemål om förslag till nya ledamöter där personer från 
Norrland, kvinnor och personer med ekonomisk kompetens särskilt efterfrågades. Tre regionala 
landsdelsmöten hölls under 2019, representant från valberedningen har medverkat vid samtliga 
landsdelsmöten. 

 
Val 
Förslag till styrelseledamöter på 3 år 
I föreliggande förslag lämnar valberedningen förslag på tre ledamöter till styrelsen. I BirdLife Sveriges 
stadgar finns reglerat att styrelsen ska bestå av 9 – 13 ledamöter. Om valberedningens förslag antas 
av riksstämman blir antalet ledamöter i styrelsen 11 för kommande verksamhetsår. 

● Valberedningen föreslår omval av Kjell Carlsson, Linköping. Kjell har varit med i styrelsen sedan 2017. 

● Valberedningen föreslår nyval av Hans Bredberg, Upplands Väsby. En presentation av Hans följer 
nedan. 

● Valberedningen föreslår nyval av Olga Nadeina, Kristinehamn. En presentation av Olga följer nedan. 

 

Hans Bredberg 

Jag är 65 år och bor i Upplands Väsby, 2 mil norr om Stockholm, 
tillsammans med min fru Eva. Vi har två vuxna barn, en son och en 
dotter. Eftersom min fru är lika fågelintresserad som jag själv 
tillbringar vi också en hel del tid i vår stuga på södra Öland, närmare 
bestämt i Näsby. Jag är till professionen auktoriserad revisor och har 
sedan 1983 arbetat på Finnhammars Revisionsbyrå som vi då var 8 
personer som startade. Vi har anställt personer årligen så idag är vi 
drygt 50 personer på revisionsbyrån. Våra kunder är verksamma inom 
ett stort antal områden och spridda över större delen av vårt land. Vi 
jobbar med såväl aktiebolag som stiftelser och föreningar av olika slag 

Av de uppdrag som jag själv har eller har haft som kan vara av intresse 
vad gäller ett arbete inom BirdLife Sverige kan nämnas 15 år som 
huvudansvarig revisor för Svenska Fotbollförbundet, 10 år som revisor 
i FAR (branschföreningen för revisorer och rådgivare). Andra 
organisationer där jag är revisor och som är relevanta att nämna är Nordiska Revisorsföreningen, SAMI 
Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation, Handelshögskolan i Stockholm samt ett stort 
antal stiftelser med olika inriktningar. 

Jag tycker det vore intressant att få möjlighet att delta i styrelsearbetet inom BirdLife Sverige och då 
förhoppningsvis kunna bidra till en fortsatt fin utveckling av föreningen och dess verksamheter. 
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Olga Nadeina 

Jag är en positiv och driven tjej som brinner för djur och 
natur, där fåglar ligger väldigt varmt om hjärtat. 
Skådningen är numera ofta huvudfokus, men jag älskar 
också att fotografera och ringmärka. Under mina år har 
jag jobbat med bland annat personlig träning, musik 
samt ridning och träning av kapplöpningshästar. I grund 
och botten är jag även utbildad ekonom, och har jobbat 
på bland annat Trafikverket och nu senast på Karlstads 
universitet.  

Min livsstil är ganska nomadisk, där jag reser runt 
mycket. Innan jag rotade mig i Värmland så har jag flyttat runt en del i Sverige, men också bott i 
Ryssland, Australien och Spanien. Det har gett mig en inblick i många olika kulturer och inte minst en 
stor förståelse för människor med olika bakgrunder, samt därtill många oförglömliga upplevelser av 
fascinerande djur och natur som jag bär med mig livet ut. 

Genom att komma med i BirdLife Sveriges styrelse, så hoppas jag kunna främja både mitt eget och 
andras fågelintresse på olika sätt. Jag brinner för att inspirera (och inspireras av) människor, och kan 
förhoppningsvis bidra med goda idéer om hur vi ska nå ut till fler med budskapet om hur roligt det är 
med fågelskådning. Jag engagerar mig också gärna i fågelskyddsfrågor (har varit bl.a. 
”ängshöksvolontär” under 2019, inventerat, samt gått med i Berguvsutskottet i Värmland). 

Förslag till revisorer och ersättare på 1 år 
● Valberedningen föreslår omval av Jesper Thomelius, Redo, som ordinarie auktoriserad revisor. 

● Valberedningen föreslår omval av Mattias Svensson, Redo, som ersättare till auktoriserad revisor.  

Val av lekmannarevisor och ersättare på 1 år 
● Valberedningen föreslår omval av Mats Hjelte, Norrköping, som lekmannarevisor. 

● Valberedningen föreslår omval av Anders Belfrage, Växjö, som ersättare till lekmannarevisor. 

 
Arvoden och kostnadsersättningar 
Valberedningen föreslår liksom föregående år att förtroendevalda utom valda auktoriserade revisorer 
arbetar ideellt. Inga arvoden utgår. Ersättning för faktiska kostnader i samband med möten och 
uppdrag utgår. Vid användande av egen bil utgår ersättning med skattefritt belopp (för närvarande 
1:85 kr per km). I undantagsfall kan en förtroendevald få ersättning för förlorad arbetsinkomst, till 
exempel då uppdrag inte kan utföras utan att ordinarie inkomst påverkas. 

 

Valberedningen 
Valberedningens ledamöter valdes av riksstämman 2019 och består av följande ledamöter: 

• Peter Berglin, Jönköping (sammankallande) 
• Sara Elg, Uddevalla 
• Berth-Ove Lindström, Boden 

Berth-Ove Lindström har avböjt omval till valberedningen vid riksstämman 2020. 


