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Valberedningens nomineringar 
 

Årsmöte oktober 2021 
 
 
 
Inför valen på LSIF:s årsmöte den 12 oktober 2021 presenterar valberedningen 
följande förslag: 
 
 
 

Val av styrelsens ordförande 
 

Pär Sjöstrand   sedan tidigare vald för 2021/2022 
 

Val av styrelseledamöter 
 

Andreas Capilla   sedan tidigare vald för 2021/2022 
Sofie Moosberg   omval 2021/2022 samt 2022/2023 
Åsa Andersson  nyval 2021/2022 samt 2022/2023 
David Blomgren  nyval 2021/2022 samt 2022/2023 
Therese Lindkvist  sedan tidigare vald för 2021/2022 
Emma Westberg   sedan tidigare vald för 2021/2022 
 
 
 

Val av interna sakrevisorer 
 

Christina Ahremark   omval 2021/2022 
Barbro Eriksson, suppleant  omval 2021/2022 
 
 
 

Val av ledamöter i valberedningen 
 

Adde Eriksson, ordförande  sedan tidigare vald för 2021/2022 
Catarina Thuning   omval 2021/2022 
Tobias Wang  omval 2021/2022 (fyllnadsvald 2021) 
 
Tobias Wang valdes under våren in i valberedningen enligt föreningens stadgar (§ 8.2) av 
styrelsen. 
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Presentation av Pär Sjöstrand 
 

Födelseår: 1972 
 

Pärs egna ord: 
 

”Civilingenjör från Y-linjen som jobbar med projektledning på Saab. Har 
stort intresse för träning både för prestation och för hälsa. Min egen 
träning är främst löpning som kompletteras med styrketräning och yoga.” 

 

Valberedningens ord om Pär: 
 

”Pär har gjort en utmärkt insats som ordförande i styrelsen. Han har ett 
effektivt och strukturerat arbetssätt och mycket goda ledaregenskaper. 
Med hjälp av bra diskussioner bland övriga ledamöter i styrelsen driver 
han arbetet på ett framgångsrikt sätt. 
 
Pär har innehaft ledande positioner på Saab i många år och där arbetat inom en rad olika 
områden; såsom utveckling, ekonomi, kvalitet, verksamhetsutveckling och produktion. 
Från tiden på Saab har han en stor erfarenhet av ledarskap på olika nivåer. Han har lätt 
för att ta in mycket information, sätta sig in i komplexa frågor och se sammanhang. Han 
är van vid att fatta beslut och göra riskanalyser. 
 
Valberedningen ger gärna Pär förtroendet som föreningens ordförande i en mandatperiod 
till. Han har tydligt bevisat att det är en roll som han sköter utmärkt. Valberedningen är 
säker på att Pär med sin erfarenhet har den organisatoriska förmåga som krävs av 
föreningens ordförande.” 

 
 

Presentation av Andreas Capilla 
 

Födelseår: 1971 
 

Andreas egna ord: 
 

”Beteendevetare från Linköpings universitet som arbetar med regionala 
utvecklingsfrågor såsom näringsliv, bildning, kultur och samhällsplanering i 
Region Östergötland. Har haft träningen som en naturlig del av vardagen 
genom hela livet, numera som långdistanstriathlet i IK NocOut.se. Drivs av 
kraften av att fortfarande som 45+ utvecklas av min träning såväl personligt 
som prestationsmässigt. Har erfarenhet från styrelsearbete i Marknadsbolaget 
Fjärde Storstadsregionen, ett par bostadsrättsföreningar och föreningslivet.” 

 

Valberedningens ord om Andreas: 
 

”Andreas är en mycket värdefull tillgång i styrelsen. Han har en mycket god känsla för 
strategiska frågor och är bra på att lyfta blicken för att vidga perspektiven. Andreas ser 
till att styrelsen hanterar rätt typ av frågor. 
 
Andreas har mångårig erfarenhet från arbete som tjänsteman inom bland annat 
Åtvidabergs kommun och Region Östergötland. Valberedningen är säker på att dessa 
erfarenheter fortsatt kommer vara till gagn för arbetet i LSIF:s styrelse. Som person räds 
han inte utmaningar och han vågar ta de tuffa beslut som ibland kan krävas. Han är ett 
utmärkt val för en fortsättning i föreningens styrelse.” 
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Presentation av Sofie Moosberg 
 

Födelseår: 1971 
 

Sofies egna ord: 
 

”Lång erfarenhet av finans- och ekonomiarbete både i Stockholm och i 
Linköping. Har en bakgrund som civilekonom från Internationella 
Handelshögskolan i Jönköping. Arbetar idag som finanschef på 
Stångåstaden och även på moderbolaget Linköpings Stadshus. Har 
ytterligare styrelseuppdrag i ett industribolag i Norrköping samt arbetar 
i styrelsen både för Stångåstaden och i Stadshus. Har även varit aktiv 
i Ladies Circle under tio år med diverse styrelseuppdrag. Tycker det är 
viktigt med träning och hälsa och att ta hand om sig. Tränar en del på 
gym och pass, åker utför på vintern och är gärna i skog och mark med 
hund och familj.” 

 
Valberedningens ord om Sofie: 
 

”Sofie har en imponerande meritlista med mycket erfarenhet inom ekonomi, finans och 
styrelseuppdrag. Hon är utbildad civilekonom och har haft många spännande roller, både 
inom finans- och industrisektorn. Sofie är också med på Östsvenska Handelskammarens 
100-lista, som består av en skarp samling styrelsekompetenta kvinnor med mycket 
kunskap och erfarenhet. Valberedningen anser att Sofie är exakt rätt tillskott till styrelsen i 
detta läge, hon kommer att bidra med mycket värdefull kompetens.” 

 
 

Presentation av Åsa Andersson 
 

Födelseår: 1964 
 

Åsas egna ord: 
 

”Arbetar idag i eget bolag med huvudfokus på att utveckla 
säljorganisationer. Har en bakgrund som platschef, 
affärsområdesansvarig, rekryteringskonsult, projektledare och B2B 
säljare. Mina främsta styrkor är inom affärsutveckling, tillväxt, 
digitalisering, organisation och ledarskap. Har både tävlat, tränat och varit 
ledare inom flera olika idrotter. Med stor nyfikenhet provar jag gärna nytt. Just nu är det 
gruppträning, kajakpaddling, golf, utförsåkning och yoga som står högst på listan.” 

 

Valberedningens ord om Åsa: 
 

”Åsa är van att leda förändring och att ta strategiska beslut vilket påvisats genom tidigare 
uppdrag och hennes nuvarande arbete som egenföretagande affärscoach och utvecklare av 
säljteam. Hon har genom sin professionella karriär med många år av ledarskap och 
tjänsteförsäljning visat styrkor inom digital transformation, risk- och marknadsanalys och 
därmed både tolkat och vänt röda siffror till svarta. Utöver det har Åsa ett förflutet som 
gruppinstruktör och ett träningsintresse vilket ger henne en bra branschkunskap. 
 
Valberedningen bedömer att hon kan komplettera styrelsen på ett ypperligt sätt genom 
relevant kompetens, erfarenhet och certifierad styrelsekunskap.” 
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Presentation av David Blomgren  
 

Födelseår: 1993 
 

Davids egna ord: 
 

”Kommunikationsstrateg, teamleader och egen företagare med stort hjärta 
för studentfrågor. Jag tror att min tidigare erfarenhet från studentrörelsen 
tillsammans med min inblick i kommunen och mina kunskaper inom 
marknadsföring och verksamhetsutveckling skulle göra mig till en värdefull 
ledamot i Campushallens styrelse.” 

 

 
Valberedningens ord om David: 
 

”David är mycket driven och kan ge styrelsen en unik inblick i studenternas värld. Detta 
både genom sitt jobb med kommunikation, verksamhetsutveckling och strategiskt 
samarbete med studentkårerna och tidigare engagemang under egna studietiden som 
involverade både strategiska projekt så väl som styrelsearbete på både lokal och nationell 
nivå. Han är certifierad förändringsledare och beskrivs som en gruppmotor med ett stort 
hjärta för ideell verksamhet. Idag tränar han aktivt på Ebbepark och har tidigare tränat på 
Campus Valla under sin studietid vilket ger honom god kännedom om den vardagliga 
verksamheten på Campushallen. 
 
Valberedningen bedömer att David utgör en välformad pusselbit Campushallens styrelse 
genom sitt driv, känsla för innovation och insikt i studentrelaterade frågor.” 

 

Presentation av Therese Lindkvist 
 

Födelseår: 1982 
 

Therese egna ord:  
 

”Teamledare och koordinator vid Internationella enheten på Linköpings 
universitet, med stort intresse för internationella frågor, projektledning och 
verksamhetsutveckling. Som yngre spelade jag basket och efter det har jag 
alltid haft träning som ett stort intresse. Jag har under mina nio år som LiU-
anställd spenderat mycket av min lediga tid på Campushallen – och blandar 
gärna styrketräning i gymmet med diverse gruppträningspass, såsom 
Underground, TRX och SH’BAM.” 

 

Valberedningens ord om Therese: 
 

”Therese Lindkvist, civilekonom med inriktning marknadsföring, nomineras till styrelsen 
utifrån ett stort engagemang för Campushallen. Hon är en flitig besökare på anlägg-
ningen. Genom sitt arbete har Therese god kännedom om universitet samt dess inter-
nationella studenter. Hennes positiva förhållningssätt och grundade engagemang samt 
nära anknytning till Campushallens primära målgrupp (studenter och universitets-
anställda) bedöms vara värdefullt för LSIF. Hon är ett utmärkt val till en plats i styrelsen.” 
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Presentation av Emma Westberg 
 

Födelseår: 1995 
 

Emmas egna ord: 
 

”Nyexaminerad civilingenjör på EMM vid LiU. Har tidigare engagerat mig i 
både kåren som företagsansvarig i LinTek Näringsliv och maskinsektionen 
som huvudcoach för draglaget. Jag har ridit sen jag föddes och vann bland 
annat Skandinaviskt mästerskap i galopp år 2007. Min träning i dagsläget 
består mestadels av gymträning och en del pass som Underground och 
Spinning. Utöver detta har jag nyligen börjat träna Thaiboxning, så det är 
bäst att ni passar er.” 

 

Valberedningens ord om Emma: 
 

”Emma brinner verkligen för träning och hälsa och spenderar mycket tid på Campus-
hallen. Under sina två år som ledamot i LSIF:s styrelse har hon gjort ett mycket gott 
intryck med sitt starka engagemang och förmåga att snabbt lära sig nya saker. Emma är 
snart färdig med sina studier men har fortfarande god inblick i studentlivet och kan se 
många av diskussionerna från studenternas perspektiv. Valberedningen ser henne som 
ett utmärkt val till en fortsättning som styrelseledamot.” 
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Presentation av Christina Ahremark 
 

Födelseår: 1965 
 

Christinas egna ord: 
 

”Civilingenjör från Chalmers tekniska högskola där jag också var aktiv som 
idrottskvinna under en period för sektionen och kåren. Har suttit och sitter 
i ett antal ideella föreningsstyrelser. Är utbildad examinator inom 
utmärkelse svensk kvalitet, en bra grund att stå på för detta uppdrag. 
Jobbar annars omväxlande inom FM och FMV inom olika roller. Har alltid 
tränat regelbundet, först med fotboll, lite friidrott och gympapass i dess 
olika former. Men även UV-rugby ett kort tag och nu mer volleyboll. 
Löpning, skidåkning och kajaking gillas också.” 

 

Valberedningens ord om Christina: 
 

”Christina har breda erfarenheter från arbetslivet och föreningsstyrelser. Som person är 
hon analytisk och strukturerad. Hon är inte rädd för att säga vad hon tycker och att ta 
tag i tunga frågor. Christina och Barbro har ett gott samarbete och har gjort ett mycket 
bra jobb som interna sakrevisorer. De har en bra struktur på arbetsuppgifterna och ett 
drivet arbetssätt. Christina är därför ett utmärkt val till posten som intern sakrevisor.” 

 
 

Presentation av Barbro Eriksson 
 

Födelseår: 1965 
 

Barbros egna ord: 
 

”Civilingenjör från LiU (I-linjen) och arbetar idag på Origo Group. Har varit 
aktiv i styrelsen i LSIF sedan lång tid tillbaka i olika roller bland annat som 
tillförordnad ordförande. I min ungdom tävlingssimmade jag men idag blir 
det mer skjutsning av mina två söner till olika aktiviteter och träning på 
Campushallen så ofta jag hinner med.” 

 

Valberedningens ord om Barbro: 
 

”Barbro har god koll på föreningens historia, dess stadgar samt andra viktiga dokument. 
Hon har god kompetens inom ekonomi- och strategifrågor, både från hennes utbildning 
och från arbetslivet. Barbro och Christina har ett gott samarbete med bra struktur på 
arbetsuppgifterna. Barbros kompetens lämpar sig mycket bra för uppdraget och hon 
sköter rollen föredömligt. Barbro är därför ett utmärkt val till posten som intern sakrevisor 
(suppleant).” 

  



 

 
 
 
 

 
 

Tel: 013-10 08 72 Besöksadress: Besöksadress: 
E-post: reception@campushallen.se Valla Ebbepark 
 Johannes Magnus Väg 21 Westmansgatan 
campushallen.se 583 30 LINKÖPING 582 15 LINKÖPING 

 

 
Presentation av Adde Eriksson 
 

Födelseår: 1984 
 

Addes egna ord: 
 

”Konsult som till vardags håller till i Mjärdevi efter att ha läst IT-programmet 
på LiU. Var under studietiden aktiv inom det mesta som sektionsarbete, 
Kårservice, Ryds Herrgård och Campushallen. Efter avslutade studier fanns 
kopplingen till studentlivet kvar som ledare och spelare inom student-
idrottsföreningen LiU AIF:s fotbolls- och innebandysektion. Är idag aktiv som 
innebandyspelare och en frekvent besökare av Campushallens innebandy- och 
Undergroundpass.” 

 

Valberedningens ord om Adde: 
 

”Adde är en sympatisk och engagerad person. Han ger alltid 100% i det som han 
engagerar sig i. Adde har god koll på studentlivet vid LiU och föreningslivet i Linköping. 
Han är uppväxt i Linköping och har ett stort kontaktnät i Linköpings näringsliv samt bland 
tidigare och nuvarande studenter. Adde har i tidigare engagemang visat att han är bra 
på att leda och fördela arbetet. Han är ett utmärkt val till posten som valberedningens 
ordförande.” 

 
 

 
Presentation av Tobias Wang  
 

Födelseår: 1997 
 

Tobias egna ord: 
 

”Jag studerar mitt femte år som civilingenjör inom datateknik här på 
LiU. Utöver studier brinner jag starkt för träning och engagerar mig 
gärna i spännande studentuppdrag. Jag har ett stort intresse av att 
utvecklas och att bidra till förändring. Idag finns jag ofta vid 
Campushallens gym, aktiv inom studentvärlden och arbetar deltid som 
laborationsassistent.” 
 

Valberedningens ord om Tobias: 
 

”Tobias är en fjärdeårsstudent som har hunnit med ett flertal engagemang och 
förtroendevalda uppdrag. Som projektledare för LINK-dagarna och del av D-sektionens 
valberedning har han bra 1 egenskaper, erfarenheter och ett starkt kontaktnät inom både 
student- och företagsvärlden. Till vardags är Tobias en frekvent besökare av 
Campushallen och har en energirik personlighet som vi tror passar bra i valberedningen. 
Detta gör honom till den mest lämpliga kandidaten för ett fyllnadsval trots stark 
konkurrens från flera andra sökande.” 
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Presentation av Catarina Thuning 
 

Födelseår: 1963 
 

Catarinas egna ord: 
 

”Statsvetare från Lunds universitet. Arbetar idag i eget bolag med 
huvudsakligen grupp- och chefsutveckling. Har en bakgrund som 
kommunikationsdirektör, kultur- och fritidschef och organisations- och 
bolagsstrateg. Att få bidra till utveckling av verksamheter och 
organisationer är något jag brinner för. Har en certifierad 
styrelseutbildning och är idag ledamot i två bolag samt har tidigare bland 
annat varit ledamot i Kårservice ägarförening under många år. Har ett 
genuint idrottsintresse.” 
 
 

Valberedningens ord om Catarina: 
 

”Catarina är en driven person med mycket erfarenhet inom personlig coachning. Hon 
driver eget företag där hon tar uppdrag inom ledarskaps-, team- och 
organisationsutveckling. Hon brinner för att få bidra till utveckling av medarbetare, 
verksamheter och organisationer. Tidigare har hon haft ledande uppdrag, som bland 
annat kultur- och fritidschef i Linköpings kommun under en längre tid. Catarina har också 
certifikat i styrelsearbete. Med ett stort engagemang inom arbete med människor och 
personlig utveckling samt ett brett kontaktnät anser valberedningen att Catarina passar 
perfekt som ledamot i valberedningen.” 


