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Valberedningens förslag till BirdLife Sveriges riksstämma 2021 
 

Förutsättningar  

Ordförande och styrelseledamöter 
Innevarande år har styrelsen haft 12 ledamöter. 

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

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

● Fyra ledamöter är valda till 2023: Kjell Carlsson, Hans Bredberg, Olga Nadeina och Sebastian Kirppu. 
Olga Nadeina har valt att avgå. 

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. Mats Hjelte har avböjt omval. 

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 2021, 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, 2020, har styrelsen bestått av fyra kvinnor och åtta 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 medverkade vid det digitala landsmötet som genomfördes via Zoom den 7 november 
2020 då förslag på potentiella styrelseledamöter efterfrågades. 

Val 

Förslag till ordförande och styrelseledamöter 
I föreliggande förslag lämnar valberedningen förslag på ordförande och fyra ledamöter på tre år samt 
en ledamot på två år 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 
12 för kommande verksamhetsår. 

● Valberedningen föreslår omval på tre år av ordförande Lotta Berg, Skara. Lotta har varit med i 
styrelsen sedan 2014. 

● Valberedningen föreslår omval på tre år av Gunilla Hjort, Kista. Gunilla har varit med i styrelsen 
sedan 2015. 

● Valberedningen föreslår omval på tre år av Kent-Ove Hvass, Skövde. Kent-Ove har varit med i 
styrelsen sedan 2019. 

● Valberedningen föreslår nyval på tre år av Adam Bergqvist, Göteborg. En presentation av Adam följer 
nedan. 

● Valberedningen föreslår nyval på tre år av Josefina Pehrson, Kungälv. En presentation av Josefina 
följer nedan. 

● Valberedningen föreslår fyllnadsval av Ulrika Tollgren, Kristianstad, som ersättare för Olga Nadeina, 
på två år. En presentation av Ulrika följer nedan. 

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 nyval av Stefan Desai, Linköping, som lekmannarevisor. 

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

Adam Bergqvist – en 36-årig man född och uppvuxen bland 
orrarnas, tjädrarnas och storlommarnas landskap i de 
västgötska skogarna. Numera bosatt i Göteborg med min 
sambo och vår katt som inte delar mitt fanatiska fågelintresse.  

Jag har ett mångårigt förflutet inom föreningsliv och 
kommunpolitik. Politik är som bekant att vilja och jag har alltid 
haft en stark vilja till att driva igenom förändringar i samhället 
och att ta ansvar för förändringarna, inte bara påpeka vad 
andra gjorde eller inte gjorde. Erfarenheterna från mitt arbete 
i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, bolagsstyrelser med mera, har lärt mig att vara pragmatisk 
och att kunna väga intressen och prioriteringar mot varandra samtidigt som jag är lyhörd och tydlig 
med mina åsikter och ställningstaganden. Det har också lärt mig att det tunga arbetet i en styrelse inte 
sker under styrelsemöten, utan mellan dem. 

BirdLife Sverige rör sig i en utmanande riktning. När jag började med fåglar var det en förening som 
förknippades med medelålders män som mest höll sig för sig själva. Nu är det en förening där det ryms 
mångfald och bredd, en förening som har blivit en folkrörelse, en förening som har blivit en växande 
ekonomisk faktor inom besöksnäringen och en förening som är en stark miljöröst.  Utmaningen är att 
växa i en takt som kan balansera en miljöpolitisk dagordning samtidigt som gräsrotsperspektivet inte 
går förlorat. Det krävs mycket av en förening för att klara av den balansgången mellan så vitt skilda 
intressen.  

Min vision är att vi i framtiden ska ha ledarrollen i den svenska miljödebatten samtidigt som vi fångar 
upp och uppmuntrar människors intresse för fåglar och visar att vi är en förening där alla får plats. 

 

Josefina Pehrson 

Mitt namn är Josefina Pehrson och jag är en 28 år gammal 
Kungälvsbo. Mitt intresse för fåglar utvecklades ur ett starkt 
djurintresse i samband med att jag i tidiga tonåren började hjälpa 
till på Fågelcentralen med att ta hand om skadade vilda fåglar. 
Strax därefter fick jag möjligheten att åka ut till Nidingens 
Fågelstation för första gången och kärleken till både fåglarna och 
ön Nidingen var därmed cementerad.  

Det breda djurintresset höll i sig och jag utbildade mig till 
djurvårdare på gymnasiet. Trots det har hela arbetslivet ändå 
kommit att kretsa kring just fåglarna; som fågelskötare på djurpark, 
fältassistent i forskningsprojekt, ringmärkare vid flera av Sveriges fågelstationer och nu på senare tid 
som fågelinventerare. Under tiden har intresset ändå breddats till att inkludera naturen som helhet 
och alla dess organismer, något som för drygt 3 år sedan fick mig att börja utbilda mig till biolog. Just 
nu sitter jag och skriver på mitt examensarbete, som såklart handlar om en av Nidingens karaktärsarter 
– skärpiplärkan.  

Mitt stora fågelintresse har däremot aldrig inneburit skådning som primärhobby. Kikaren är självklart 
alltid med ut på promenaden, men närkontakt och fina upplevelser med fåglarna har alltid vunnit över 
slit i fält och rarrisjakt! 
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Ulrika Tollgren 
Jag är 51 år och bor i Arkelstorp ett par mil norr om Kristianstad 
och är aktiv i Nordöstra Skånes Fågelklubb sedan 15 år i 
programgruppen och sedan 2012 i redaktionen med ansvar för 
tidningen Spoven, hemsidan och sociala medier. Var även under 
några år krönikör i tidningen Fågelvännen innan den "lades ner". 

Som skådare bevakar jag mest hemmalokaler och inventerar 
vinterpunktrutt, nattinventering och standardrutt. Har ett stort 
hjärta på Nidingen, deltar i CES-märkning på Näsby Fält i 
Kristianstad och gick ringmärkningskursen på Ottenby 2016. 
Mottog överraskad och med stor tacksamhet utmärkelsen "Årets 
Silvertärna" 2018. 

Vågar beteckna mig som föreningsräv då jag förutom uppdrag i Fågelklubbens styrelse även har/haft 
ett antal andra styrelseuppdrag. Är aktiv i Arkelstorps scoutkår och i Socialdemokraterna och har sedan 
valet 2018 ett deltidsuppdrag på 60 % som vice ordf i Barn- och utbildningsnämnden i Kristianstad. 
Andra exempel på uppdrag är i samrådsgruppen för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike och den 
skånska Viltförvaltningsdelegationen.  

Lever sedan 33 år tillbaka med min man Patrick och våra 4 barn har alla flugit ur boet och vi har blivit 
mormor och morfar. Intresset för natur och miljö har jag burit med mig genom livet och är lärare i 
naturkunskap och matematik. Har även en stor odlarglädje och blev med kolonilott redan vid 19 och 
bodde i lägenhet. Numera sköts naturtomten med målet om så många ätliga växter som ryms med 
största möjliga biologiska mångfald. Då trivs både jag och en hel massa bevingade vänner. 

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. 

Valberedningens fortsatta arbete 
Det finns idag en skev fördelning av när mandatperioderna löper ut (se under rubriken förutsättningar 
för aktuella mandatperioder). Valberedningen vill informera om att detta är något vi är medvetna om 
och har för avsikt att arbeta med under kommande år för att jämna ut. 

Valberedningen 
Valberedningens ledamöter valdes av riksstämman 2020 och består av följande ledamöter: 

• Peter Berglin, Jönköping (sammankallande) 
• Sara Elg, Uddevalla 
• Christer Olsson, Umeå 

 


