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19-21.2 PRESENTATION AV VALBEREDNINGENS ARBETE 
OCH FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTYRELSE

På förbundsstämman 2019 valdes följande personer att sitta i valberedningen:
• Lisbet Lindskog, Bunkeflostrand, sammankallande 
• Margareta Barath, Växjö
• Kenneth Svensson, Lidköping
• Petra Malmgren, Linköping
• Kjell Johansson, Lycksele

Den 21 april 2021 valde Lisbet Lindskog att avgå från valberedningen, detta innan vi slutligt 
bestämt vilka kandidater som skulle föreslås av oss. Vi som sitter kvar respekterar Lisbets beslut 
och beklagar att vi hamnat i denna situation. Sedan detta meddelades har vi diskuterat detta 
mycket och vad vi hade kunnat göra annorlunda för att detta skulle ha kunnat undvikas. Vi 
hoppas att vi har blivit klokare, om än något för sent.

På grund av rådande pandemi har vi bara träffats fysiskt vid ett tillfälle, men haft drygt 25 möten 
via Teams och även kommunicerat via åtskilliga mejl, sms och telefonsamtal.

För att bilda oss en uppfattning om styrelsens arbete, förbundets situation samt vilka utma-
ningar som ligger framför oss har vi intervjuat sittande förbundsstyrelse, förbundschefen och 
den förtroendevalda revisorn. Alla nominerade har också intervjuats minst en gång.

För att få in nomineringar har vi vänt oss till förtroendevalda både i medlemsorganisationer och 
inom Studiefrämjandet samt annonserat via Studiefrämjandets sociala medier. Vi har även un-
dersökt möjligheten att ta in kandidater från utanför förbundet och medlemsorganisationerna 
för att på så sätt bredda perspektiv och kompetens inom förbundsstyrelsen, dock inget napp 
på denna front.

I våra diskussioner har mångfald inom styrelsen varit en stor fråga. Målsättningen har varit en 
bra spridning av personer med olika bakgrund. Vårt förslag innebär en ny medelålder på 49 år, 
med ledamöter som är mellan 23 år till 73 år. Nio medlemsorganisationer finns representerade 
i förslaget och vi tycker här att vi har en spridning från jägare, där vi erkänner en viss oavsiktlig 
tonvikt, till djurverksamhet, spelkultur, musik, friluftsliv och strävan efter ett hållbart samhälle. Vi 
ser också en blandning av personer som är starka profiler inom Studiefrämjandet och personer 
som främst har verkat inom sina medlemsorganisationer. Geografiskt sett har vi representation 
från Boden i norr till Växjö i söder. Vi hade gärna sett en större spridning här. Könsfördelningen 
ser vi som en svaghet och hade föredragit en jämnare sådan. Inför framtida stämmor hoppas vi 
att organisationen hjälper den nya valberedningen med fler nominerade kvinnor.

Många i den gamla styrelsen valde av olika anledningar att avsäga sig omval; de har varit förtro-
endevalda under en längre period, fått ändrade arbetsförhållanden med mera. Detta innebär 
många nya i den kommande förbundsstyrelsen. Vår förhoppning är att de som sitter kvar för 
med sig historiken och erfarenhet medan de nya kan bidra med nytänkande och erfarenhet från 
andra verksamheter. 
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Studiefrämjandet står inför stora utmaningar och våra diskussioner har varit både många och 
långa för att hitta de kandidater som vi tror kan axla denna mantel. Vi har försökt att tänka i nya 
banor och få in krafter som kan bilda en ny kompetent styrelse med integritet som tar ansvar 
och visar ledarskap. Vårt förslag har bred kompetens inom folkbildningsorganisationer, juridik 
och ekonomi, samt erfarenhet av stora organisatoriska förändringar och ledarskap.  Vi tror att 
dessa personer kan borga för en förbättrad dialog och samverkan inom förbundet. De tillsam-
mans är rustade för de tuffa beslut som kan behöva tas. Vår tanke är ett lag som gemensamt kan 
leda förbundet genom den kris vi befinner oss i. Vi tror starkt på vårt förslag och önskar den nya 
styrelsen lycka till under kommande mandatperiod!

Valberedningens förslag till förbundsstyrelse

Andrea Rodriguez, förbundsordförande 
Bertil Jonsson, vice förbundsordförande
Linnea Björkman, ledamot
Joachim Leander, ledamot
Erland Nylund, ledamot
Klas Qvarnström, ledamot
Lovisa Roos, ledamot
Kaj Sivervik, ledamot
Douglas Thisell, ledamot
Ulf Tollhage, ledamot
Katarina Ulfsparre, ledamot

Nedan berättar de nominerade om sig själva och om sitt engagemang i Studiefrämjandet.

Andrea Rodriguez, Umeå, 45 år
Föreslagen som förbundsordförande (nyval)
Medlem i Svenska Jägareförbundet och Svenska Kennelklubben

 
Mitt namn är Andrea Rodriguez och jag är 45 år. I ett timmerhus 
under pågående totalrenovering bor jag med min sambo Göran 
och vår jämthund Nova ungefär fyra mil från Umeå, mitt i skogen i 
den lilla byn Lybäck med fyra invånare. Mina intressen rör sig kring 
träning, renovering, odling, skog och matlagning när jag inte en-
gagerar mig i olika typer av föreningsliv och folkbildning.

Under åren 2008 till vintern 2021 var jag anställd i Studiefrämjan-
det. I början som verksamhetsutvecklare i dåvarande avdelningen 
Umeåregionen där jag och mina kollegor engagerades i en av de 
största granskningar som fram till dess gjorts bland studieförbun-
den. Blev senare distriktschef i den nya avdelningen Västerbotten 
för att återuppbygga och utveckla verksamheten på ett hållbart 
sätt. De sista åren var jag utlånad på uppdrag i andra avdelningar 
i organisationen. År 2019 fick jag förtroendet att projektleda åter-
uppbyggnad av verksamheten i Västmanland efter granskning 
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och starta processen kring implementering av nya avdelningen Uppsala Västmanland. Senas-
te uppdraget gällde granskningen av Järva där jag som biträdande tf verksamhetschef i nära 
samarbete med styrelse och ledningsgrupp i Stockholms län granskade, omorganiserade och 
ställde om arbetssätt för en långsiktigt hållbar verksamhet och organisation. I uppdragen var 
min teoretiska bakgrund inom HR till stor hjälp för att hantera ibland tuffa frågor inom bland 
annat arbetsrätt och arbetsmiljö.

Jag har de senaste sex åren brunnit för folkbildningens framtid på ett strategiskt plan kopplat till 
kvalitetsfrågor och jag blir för varje dag mer övertygad om folkbildningens vikt i samhället. Stu-
dieförbunden står inför stora utmaningar framöver för att återupprätta förtroende. Jag är tryggt 
förvissad om att vi som en enad organisation med gemensamma krafter kan ta tillvara på all kom-
petens i organisationen och få en långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet. Som ordförande 
vill jag använda de erfarenheter jag förvärvat i operativ verksamhet på ett strategiskt sätt genom 
att arbeta proaktivt med kvalitetsarbete. Genom god dialog och samverkan internt och externt ska 
vi se till att vi vårdar det förtroende vi har som bidragsmottagare idag och framåt.

Bertil Jonsson, Lidköping, 73 år
Föreslagen som vice förbundsordförande (nyval)
MO-tillhörighet: Svenska Jägareförbundet och JUF

Arbetet i förbundsstyrelsen kommer under den närmaste tiden att 
vara tämligen omfattande. Vi har stora utmaningar att ta oss an. 
Samtidigt har vi en bättre plattform att stå på än någonsin tidiga-
re genom 2131-arbetet och att den information och nytta vi kan 
få ut av detta. Först måste vi se till att förtroendeförhållandet till 
Folkbildningsrådet återställs, sedan måste hela Studiefrämjandet 
dra åt samma håll. Det är inte främst en organisationsfråga utan en 
fråga om förhållningssättet mellan avdelningar och mellan avdel-
ningar och förbund. Ekonomin har kommit att försvagas drastiskt 
de senaste åren och risk finns för ännu lägre statliga, regionala och 
kommunala bidrag framöver. Vi kommer att få jobba hårdare på 
vår egen finansiering. 

Under mitt yrkesliv har jag jobbat som konsult inom ekonomi och juridik till mindre ägarled-
da företag. Erfarenheten därifrån kommer att vara till stor hjälp i mitt styrelsearbete och jag 
har dessutom egen erfarenhet av styrelsearbete i upp till medelstora företag. Jag har också ett 
långt arbete politiskt inom region och kommun som nästan är helt avslutat. Mitt kontaktnät är 
omfattande. De senaste ca 10 åren har jag varit ordförande i styrelsen för Valla Folkhögskola. En 
verksamhet som Studiefrämjandet, som en av två huvudmän, kan vara stolt över idag.

Min första kontakt med Studiefrämjandet fick jag som ung 4H:are i början på 60-talet. Och den 
aktiva perioden som förtroendevald började under tidigt 1990-tal. Idag är jag medlem i JUF 
och Svenska Jägareförbundet. Jag har något nämnduppdrag kvar i Lidköpings kommun, är 
vice ordf. i styrelsen för Stiftelsen Läckö Slott och ledamot i Stiftelsen Västergötlands museum. 
Har också en plats i Viltförvaltningsdelegationen i Västra Götaland, aktivitet i dessa frågor har 
funnits med sedan sent 1990-tal. Jag bor på slätten i Lidköpings kommun på en liten jordbruks-
fastighet som jag brukat på fritiden i många år. Det tänker jag fortsätta med.
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Linnea Björkman, Boden, 29 år
Föreslagen som ledamot (nyval)
MO-tillhörighet: Svenska Brukshundklubben

Jag är uppvuxen inom Brukshundklubben där jag varit aktiv inom 
många olika områden. Varit verksam både i styrelsen för Bodens 
Brukshundklubb samt Övre Norrlands distriktsstyrelse. Även som 
sammankallade i utbildningsgruppen. Jag har tidigare arbetat som 
Försäkringsspecialist på LF Norrbotten i 8 år. Där jag varit med som 
personalrepresentant i bolagsstyrelsen. Under min tid på LF Norrbot-
ten hade jag även ett fackligt engagemang och satt i fackklubbens 
styrelse som vice ordförande. 

Jag arbetar till vardags som områdeschef på Samhall. Där har jag per-
sonalansvar för ett 30-tal personer. En stor del av mitt arbete består av 

att coacha och utveckla människor till arbeten utanför Samhall. Utöver det har jag ett ekonomiskt 
ansvar och arbetar mycket mot Samhalls kunder. 

Min fritid ägnar jag, som ni kanske misstänker av ovanstående text, övervägande till hundar och 
hundsport. Jag har en schäfer och två belgisk malinois. Med dessa tränar jag IGP (en skydds-
gren), samt spår och sök. Utöver hundsport så gillar jag att vara i skogen, helst i råterräng och 
nästan vara lite vilse . Jag gillar även att cykla mountainbike och åka snowboard. 

Som ledamot i Förbundsstyrelsen så vill jag verka för att sprida nyttan med Studiefrämjandet 
och det fantastiska arbete som görs för kultur och fritids-friluftslivet. Jag vill verka för ett förnyat 
förtroende för Studieförbunden generellt i samhället. Sedan brinner jag såklart lite extra för 
Brukshundsklubben och vill jobba mot att alla Brukshundsklubbar i landet ska samarbeta med 
Studiefrämjandet och få ut fördelarna av det. 

Jag tycker att arbetet i Studiefrämjandets förbundsstyrelse känns väldigt spännande och ut-
vecklande. Ser fram emot det, förhoppningsvis kommande, arbetet tillsammans i styrelsen!

Joachim Leander, Ekarp, 47 år
Föreslagen som ledamot (nyval)
MO-tillhörighet: Svenska Jägareförbundet

Jag och min sambo flytande till gården i april förra året, vilken har 
blivit en pärla i våra liv. Vi trivs väldigt bra med att bara vara, samt 
att göra det vi tycker är kul för stunden. Har ett intresse för jakt, fast 
speciellt hundarna och deras arbete och utveckling. Min medlemsor-
ganisation är Svenska Jägareförbundet, fast jag känner mig som en 
studiefrämjare.

Mina tankar om att sitta i förbundsstyrelsen är att försöka ändra sy-
nen/beteendet ute i landet så inte fusk kan uppstå. Vill även försöka 
få till att vi verkligen främjar utbildning där alla ska ha möjlighet att 
vidareutveckla sig. Även på gräsrotsnivå.
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Erland Nylund, Stockholm, 29 år
Föreslagen som ledamot (nyval)
MO-tillhörighet: Sverok

Jag är en eldsjäl som ägnat mig åt folkbildning i olika former se-
dan jag gick i grundskolan. Från engagemanget som scoutledare 
till rollen som organisatör i min lajvförening, till mitt engagemang i 
Sverok har mötesplatsen, den personliga utvecklingen och det de-
mokratiska samtalet varit stöttepelarna jag lutat mig mot. 

Genom engagemanget i Sverok hittade jag vägen till en tjänst som 
verksamhetsutvecklare på Studiefrämjandet i Stockholm, där jag 
arbetade i tre år med en enormt bred portfölj av cirklar inom spel-
kultur och "övrig kultur". Jag lämnade min anställning när jag fick 
rollen som förbundssekreterare i Sverok, och har där fått möjlighet 
att samarbeta med Studiefrämjandet och utveckla folkbildningen 
inifrån en medlemsorganisation – och jag är fortfarande ansvarig 
för förbundets ideella utbildningsnätverk. 

Det finns en kärna i Studiefrämjandets syfte och vision – folkbildningen, utvecklingen, läran-
det – som måste leda oss mot framtiden. Jag vet hur den kan se ut, på avdelningsgolvet, i en 
medlemsorganisation, i en förening, i en fri cirkel. Jag hoppas kunna bidra med en bredd av 
perspektiv och färska erfarenheter av vad Studiefrämjandet är och skulle kunna vara.

Klas Qvarnström, Växjö, 69 år
Föreslagen som ledamot (nyval)
MO-tillhörighet: Friluftsfrämjandet
 

Jag är gift och har två vuxna döttrar. Jag är pensionär med bak-
grund som egenföretagare inom produktutveckling mekanik och 
som lärare på Linnéuniversitetet. Jag började i Friluftsfrämjandet 
som Strövarledare för mina barn 1994 och har sedan dess varit 
aktiv. Nu är jag ordförande i lokalavdelningen och kassör i Frilufts-
främjandet Region Öst. Sedan några år sitter jag även i styrelsen för 
Studiefrämjandet Småland-Gotland. 

Folkbildningen är en viktig del i det demokratiska samhället och vi 
står inför stora utmaningar framöver. Med en mångårig förenings- er-
farenhet kan jag bidra till förbundsstyrelsen genom att jag är lugn, 
analytisk och väl insatt i till exempel stadge- och demokratifrågor.
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Lovisa Roos, Nacka, 23 år
Föreslagen som ledamot (omval)
MO-tillhörighet: Fältbiologerna

Jag kommer ursprungligen från Jämtlandsfjällen och är sedan 
2019 bosatt i Stockholm då jag blev ordförande för Fältbiologerna 
och riksstyrelseledamot i Naturskyddsföreningen. Med mig har jag 
en bred erfarenhet från miljörörelsen och det unga civilsamhället, 
bland annat har jag hållit på med frågor om ungdomsrörelsens fi-
nansiering som ekonomisk-politisk talesperson i Landsrådet för 
Sveriges ungdomsorganisationer, LSU. Vid sidan av mina förtroen-
deuppdrag sysslar jag med teater och åker skidor när jag får möjlig-
het. 

I Fältbiologerna har jag arbetat för att skapa ett inkluderande ledarskap, en tydlig kommunika-
tion och en framåtsyftande organisation med självdistans, det tar jag med mig in i Studiefräm-
jandet. Min starka tro på folkbildningen gör att jag vill vara med och skapa ett hållbart studieför-
bund som ska leva och vara relevant i samhället.

Kaj Sivervik, Linköping, 41 år
Föreslagen som ledamot (omval)
MO-tillhörighet: Svensk Live

Folkbildningen står aldrig still. Den utvecklas konstant. Jag har ett 
stort intresse och engagemang för framtidens folkbildningsfrågor. I 
min ungdom blev jag lugnad av en chef inom organisationen med 
order ”Kaj, folkbildningen tar tid. Det är därför vi har tid för eftertanke 
i vår pedagogik så att vi kan ta de bästa och klokaste besluten”. Detta 
är något som jag burit med mig sedan dessa ord uttalades för att 
lugna min konstanta iver till utveckling. 

Sedan dess har samhällsutvecklingen börjat gå snabbare och jag 
upplever nu att det finns en osäkerhet inom folkbildningen om vart 
vi står idag, hur vi positionerar oss, både som organisation och i vår 

pedagogik. Vi behöver tillsammans hitta nya sätt att samtala kring, och utveckla, vår ideologi. 
Detta så att vi kan stärka vår röst och förbli en viktig kraft i samhällsutvecklingen. Jag tror att det 
är många årtionden sedan det funnits ett så stort behov i samhället av folkbildningsförbunden 
som det finns idag.  Vi behöver samla våra styrkor och leda utvecklingen framåt. 

Idag är jag verksam inom musikbranschen som egen företagare samt aktiv i kulturförening. För 
mitt engagemang har jag bland annat belönats med Lars Winnerbäcks Nypon-stipendium för 
insatser som förändrat Linköpings Kulturliv. Jag har ett långt engagemang inom Moks/Svensk 
Live där jag har startat upp flera föreningar samt suttit i förbundsstyrelsen.
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Douglas Thisell, Lerum, 71 år
Föreslagen som ledamot (omval, invald i förbundsstyrelsen 2019)
MO-tillhörighet: Jägareförbundet, Sportfiskarna och SKK.

Har sedan mitten på 1970-talet varit aktiv i ett flertal föreningar och 
styrelser. Sedan flera år suttit i Studiefrämjandet Göteborgs styrelse 
och dess AU. De senaste 5 åren verkat som ordförande. Har varit med 
om flera sammanslagningar, först med Mölndal, därefter med Kung-
älv/Alingsås och senast Sjuhärad. Senaste mandatperioden har jag 
fått förmånen att sitta i förbundsstyrelsen och har även ingått som 
vice ordförande i Studiefrämjandets Väst Utvecklingscentrum.

Som representant i förbundsstyrelsen vill jag under kommande man-
datperiod fortsätta med arbetet att bygga upp vårt förtroende hos 
folkbildningsrådet. Det tillsammans med att få hela förbundet gå i 
takt, att alla tjänstemän samt förtroendevalda betraktar hela organisationen som en helhet har 
jag identifierat som vår största uppgift och framgångsnyckel under kommande mandatperiod. 
För att nå dit bör dialogen inom förbundet öka så alla förstår och respekterar varandras upp-
fattningar och åsikter.

Är idag huvudsakligen pensionär och har under mitt yrkesverksamma liv varit kronokommissarie 
och sysslat med ekonomisk brottslighet mina sista 30 år. Arbetar idag även med komplicerade 
god mans uppdrag åt Göteborgs kommun.

Ulf Tollhage, Mölndal, 61 år
Föreslagen som ledamot (nyval)
MO-tillhörighet: Svenska Jägareförbundet

Verksam som advokat sedan år 1994. Idag företrädesvis inom affärsju-
ridik och fastighetsrelaterade områden. 

Bakgrunden i Studiefrämjandet kan i korthet beskrivas enligt följande.
Började under 1990-talet i styrelsen i Svenska Jägareförbundets Gö-
teborgskrets som kom att sammanslås med Hisingskretsen. Under 
2000-talet blev det styrelseuppdrag i Studiefrämjandet Göteborg under 
en tid av knappa 10 år. När jag lämnade styrelsen i början av 10-talet 
kvarstod jag som lekmannarevisor i Studiefrämjandet Göteborg intill 
idag. Därigenom har jag kunnat följa verksamheten och den expansion 
som skett lokalt över åren.

Även om det finns en bakgrund i Studiefrämjandet så ser jag att det jag i första hand kan bidra 
med i styrelsearbetet är ett stöd inom juridik. Och därmed bli en av de olika kompetenserna 
som ryms inom styrelsen. För att kunna ge ett sådant stöd är det viktigt med en erfarenhet 
avseende folkbildningen och verksamheten. Jag skall även tillägga att det finns en allmän för-
eningskunskap som sträcker sig från allehanda styrelseuppdrag allt från hembygdsförening till 
elitidrott.
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Katarina Ulfsparre, Tyresö/Gotland, 56 år
Föreslagen som ledamot (nyval)
MO-tillhörighet: Riksförbundet Sveriges 4H

Jag beskrivs oftast som en trygg, prestigelös, entusiasmerande, må-
lorienterad ledare och medarbetare. För mig har det betytt att jag 
ofta har befunnit mig i varierande ledar- och styrelseroller. Jag kom 
i kontakt med Studiefrämjandet genom mitt engagemang inom 4H 
där jag har varit aktiv i drygt 40 år, både i Sverige och internationellt.  
 
Idag är jag ordförande för Riksförbundet Sveriges 4H. Utöver det ar-
betar jag som konsult inom IT och infrastruktur. I mitt yrkesliv har 
jag bland annat varit vice VD på Tyréns (konsultbolag), har suttit i 
styrelsen för ett börsnoterat bolag Telecomputing och sitter idag i 
styrelsen för Levasflor, ett skogs- och sågverksbolag i Mocambique.  
 

Mina varierande erfarenheter är ofta användbara i styrelsearbete. I styrelsen för studiefrämjan-
det vill jag bidra med fortsatt utveckling av struktur, uppföljning, kommunikation och ett coach-
ande ledarskap. Det uppfattar jag vara grundläggande byggstenar så att Studiefrämjandet även 
i fortsättningen uppfattas som en bra part och motor i föreningslivet
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