
Si#ande styrelse;  

Ordförande - Medea S Ekner, 2021-2024 

Kassör - Sara Roberts, 2017-2023 

Ledamot – Kajsa Kuoljok, 2021-2024 

Ledamot Pontus Forslund, 2017-2023 

Vice ordförande – Daniel WeIerskog avslutar uppdrag 220512 

  

Adjungerad experPs, 10 februari 2022 –  

Malin Brännström, museichef Silvermuseet, forskare och jurist 

Valberedningens förslag omval - ledamot 

Linda Lundberg adjungerad 2019-2020 invald ordinarie ledamot 2020-2022,  

omval 3 år 2022-2025 

Valberedningens förslag omval/nyval ledamöter 

Sekreterare/kommunikatör   

Aron Ambrosiani avsade sig uppdraget 20210731,  

Fredrik Elg (adjungerad 20210801-20220512) väljs på förslag in som ordinarie sekreterare,  

3 år 2022-2025 

moPvering från valberedning: 

Fredriks nätverk, kommunikaPonsvana, geografiska placering och gedigna erfarenheter från musei 
och kultursektorn i stort, bl.a som projektledare för Rörelsernas museum ger styrelsen eI PllskoI av 
kompetens och inblick i det vidare kultursektors området.  

Under en Pdsbegränsad frånvaro av tre månader maj – augusP föreslås ChrisPan Penalva Flores Da 
Cunha ersäIa sekreterare Fredrik Elg. ChrisPan föreslås aI väljas in som adjungerad sekreterare 
20220512-20220812, 

moPvering från valberedning: 

ChrisPans gedigna erfarenheter från museisektorn tex från Världskulturmuseet, Göteborgs 
Stadsmuseum och nu som utställningschef på Kulturen i Lund ger styrelsens eI PllskoI av kompetens 
och kommer ge möjlighet aI bibehålla nätverk och uppstartade arbetsprocesser. 



Ledamot 

Helene Rånlund nyval, 3 år 2022-2025 

Överintendent och chef för Statens försvarshistoriska museer 

moPvering från valberedning:  

Helenes breda museierfarenhet och samhällsengagemang. Hon är väl insaI i museisektorns 
utmaningar och utvecklingsbehov och arbetar akPvt med Agenda 2030 och hållbarhetsperspekPven. 
Helene kompleIerar med sin bakgrund nuvarande styrelseledamöter på eI tydligt säI.  

Revisorer;  

Avgående revisorer vid årsmötet maj 2022:   

Karin Englund, Nordiska museet  

Jenny Andersson, NaPonalmuseum 

Förslag;  

2022-2023 (1 år) 

Revisor: Limor Zuback - Ekonom på SPfelsen Hallands Länsmuseer 

Revisor suppleant: Katrin Hellers – administraPv koordinator, Kulturhistoriska avdelningen, sPfelsen 
Skansen 

Valberedning  

Omval siIande valberedning, 2022-2023 (1 år): 

Inger Lundberg, samlingsintendent Örebro Läns museum, invald 2021 

Anders Wikström, h stabschef, Statens försvarshistoriska museer, invald 2021 

Linda Noreen, programsamordnare Göteborgs konstmuseum,  (sammankallande) invald 2021 


