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Bilaga 4: Valberedningens förslag till styrelse för SIP LIGHTer 2021 

 

Valberedningen, som valdes vid årsmötet 2019, består av: 
Dan Zenkert, KTH (Akademi)  

Linda Petersson, SSAB (Industri) 

Anders Gotte, RISE SWECAST (industriforskningsinstitut), Ordförande 

 

Enligt SIP LIGHTers stadgar kan styrelsen ha 8 - 12 medlemmar och de ska ha varierande bakgrund. 

Minst två ska vara från OEM, minst en f rån tjänsteföretag, minst två från SMF, minst en från 

leverantörsindustrin, minst en från forskningsinstitut och minst en från universitet. Styrelsens 

medlemmar väljs för två år, förutom ordförande som väljs på ett år och som ska komma från 

industrisektorn. Stadgarna kan ses i bilaga 3 till årsmötets dagordning. 

 

Ef tersom SIP LIGHTers styrelse har beslutat att årsstämman ska flyttas från hösten till våren, 

förlängdes mandatet för 2020 års styrelse till och med årsstämman 2021. Bengt Nilsson, Lamera fick 

också förlängt mandat som ordförande fram till och med årsstämman 2021.  

Valberedningen föreslår omval av följande två personer: 

• Ingegerd Annergren, Scania CV 

Henrik Blycker, Oxeon 

Valberedningen föreslår nyval av följande fyra personer: 

• Johan Lindqvist, AB Volvo 

• Eva Lindh-Ulmgren, Sandvik 

• Anders Sjunnesson, GKN 

• Anna-Karin Jönbrink, AFRY  

 

Följande fem personer är valda 2020-2022 och har ett år kvar av sitt förordnande: 

• Malin Åkermo, KTH (omval 2020) 

• Tomas Ireman, Saab (omval 2020) 

• Bengt Nilsson, Lamera (omval 2020) 

• Pernilla Walkenström, RISE (nyval 2020)  

• Magdalena Sandström, DIAB (nyval 2020) 

 

Valberedningen föreslår att Bengt Nilsson, Lamera väljs som ordförande ytterligare ett år.  

 

Den föreslagna styrelsen uppfyller de formella kraven på sammansättning. Den består till 55 % (6 av 

11 medlemmar) av kvinnor. 

 

Följande personer avgår från styrelsen: 

• Mats Landervik, DYNAmore Nordic  

• Kaj Fredin, VCC 

• Erik Sandahl, AB Volvo 
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Vi tackar Mats, Kaj och Erik för värdefulla insatser i SIP LIGHTers styrelse. 

 

Valberedningen föreslår att styrelsen utser ny ledningsgrupp samt ansvarig för Teknikgruppen på sitt 

första styrelsemöte.  

  

LIGHTer verksamhetsledning föreslår att följande tre personer väljs till valberedning för 2022 års 

styrelse: 

• Erik Sandahl, AB Volvo (Industri)  

• Patrik Fernberg, LTU (Akademi) 

• Ingrid Bergqvist, RISE SICOMP (industriforskningsinstitut), ordförande 

 

 


