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Förslag till val vid ordinarie stämma 2022-04-26 
 
Vi som har utgjort valberedningen inför stämman 2022 har själv följt verksamheten i SKOOPI 
under det senaste året som medlemsföretag. Även har vi följt den samhällsdebatt via media 
som styrelsen har deltagit i. Vi har även medverkat på ett styrelsemöte den 19 januari 2022 
för att observera hur styrelsen arbetar.  
 
Valberedningen har bett att få nomineringar från organisationens medlemsföretag. Det 
resulterade i totalt 10 nomineringar som vi har beaktat i vårt arbete. 
 
 
Valberedningens förslag 
 
Förslag till antalet ledamöter för styrelsen enligt stadgarna § 9. 
 
Ordinarie ledamöter  7 stycken inklusive ordförande 
Suppleanter   3 stycken 
 
 
Ordförande för två år vald till 2024    
Ulrica Persson  Dialogkraft AB    Norberg   omval  2 år 
 
Ledamöter för två år valda till 2023 
Pernilla Svebo Vägen ut! kooperativen   Göteborg     1 år kvar 
Lena Lago  Basta Nykvarn AB    Södertälje    1 år kvar 
Marcus Björk Sagahuset ASF     Borås     1 år kvar 
 
Ledamöter för två år valda till 2024 
Anna Ytell  Hushållsfixarna IF    Hudiksvall  omval  2 år 
Pål Nilsson  Rena ResurseR i Sverige  Osby   omval  2 år 
Anna Thyrén Jössenavet ASF    Charlottenberg nyval   2 år  
 
Suppleanter för ett år valda till 2023 
Jan Forslund    Bönorna i Handen  Stockholm  omval  1 år  
Emma Wahlström  Adventure Gavle  Gävle  nyval   1 år  
Christina Merker-Siesjö Yallatrappan  Malmö  nyval   1 år 
              
 
Revisor och revisorssuppleanter för ett år till 2023 
Revisor   Joakim Kihlberg Stickans bokf  Huskvarna omval 1 år 
Revisorssuppleant Pia Eriksson  Kraftkällan EF Hudiksvall nyval  1 år 
Auktoriserad revisor Patrik Löfving  Ekonomigruppen AB Sthlm omval 1 år 
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Presentation av valberedningens kandidater 
 
 
Ulrica Persson, ordförande   
Dialogkraft AB, Norberg 

Ulrica är nu nominerad för en andra period som ordförande för SKOOPI. Hon har under det 
senaste året varit aktiv i samhällsdebatten vad gäller reformeringen av Arbetsförmedlingen 
med flera debattartiklar. Ulrica är en positiv kraft med hög trovärdighet och en omtyckt 
ledare. 
 
Ulrica är verksamhetsledare vid Dialogkraft AB i Norberg. Hon har även visat stort 
engagemang om rätten till trygga och stabila anställningar för personer med 
funktionsvariationer samt frågan om likvärdiga villkor för Samhall och ASF-företagen. Ulrica 
vill lyfta och utveckla ASF:s möjligheter till affärer med näringslivet. Har inom styrelsen i 
SKOOPI fokus på intressepolitik och olika typer av nationell samverkan. 
 
Pernilla Svebo, ledamot 
Vägen ut! Göteborg 

Pernilla har varit styrelseordförande för konsortiet Vägen ut! (VU) mellan 2004–2020. Även 
ordförande och styrelseuppdrag i flera VU-kooperativ genom åren. Var tidigare VD för VU-
kooperativen. Även ordförande för SKOOPI-GR sedan 2013 
 
Lokala och regionala uppdrag 
Representant för Göteborgsregionens Sociala Ekonomi i Göteborgs stads upphandlingsråd. 
Även representant i styrgruppen för lokal överenskommelse om samverkan mellan idéburen 
sektor och Göteborgs stad. 
 
Nationella uppdrag 
Representant för Coompanion/Certasf/SKOOPI i Arbetsförmedlingens leverantörsforum. Har 
representerat ASF-företagen i Tillväxtverkets nationella tematiska grupper under 10–15 år. 
 
Övrigt 
Ett stort kontaktnät 
 
Lena Lago, ledamot 
Basta Nykvarn AB, Södertälje 

Lena Lago är social entreprenör med lång erfarenhet av socialt företagande. 2002 kom hon 
till det sociala företaget Basta med uppdraget att starta yrkesutbildningar för unga och 
vuxna med en kort skolbakgrund – och blev på detta sätt medskapare till den framgångsrika 
YES utbildningen. 
 
Hon var tillika medskapare och projektledare för Hovsjöbyggarna, arbetsmarknadsprojektet 
K2 i Södertälje samt var med och grundade Institutet för sociala effekter på Fryshuset. 
 
Förutom det är hon medskapare till branschorganisationen Certasf. 
 



 

 
Valberedningen 2022          2022-04-01 
 

    
3 

 

2015 valdes hon till Bastas ordförande och har fortfarande den rollen i flera av Bastas 
verksamheter. Lena är också ordförande i Ekobanken Bankfullmäktige och sitter i 
valberedningen för föreningen Effektfullt. 
 
Marcus Björk, ledamot 
Sagahuset ASF, Borås 

Marcus Björk, är idag verksamhetsledare för Kreativa Kvinnor i Sjuhärad som är en 
lågtröskelverksamhet för kvinnor i utanförskap samt grundare av Sagahuset ASF som ligger i 
Coronadvala. Marcus har en 25-årig bakgrund i företagande varav de senaste 12 åren i vår 
bransch.  
 
Vidare så brinner Marcus för att fler ASF-företag ska bildas med syfte att fler ska kunna få en 
egen försörjning. För att detta ska vara möjligt så måste vi få rimliga villkor för att göra det.  
 
Marcus skriver själv till oss det han kan tillföra SKOOPI är att han är hårt lösningsfokuserad, 
har erfarenhet från flera olika branscher, är väl insatt i ASF:ers förutsättningar och har 
ett väl tilltaget mått av lateralt tänkande. 
 
Anna Ytell, ledamot 
Hushållsfixarna, Hudiksvall 
 
Anna Ytell har lång erfarenhet av Skoopis verksamhet och har tidigare under sju år suttit i 
styrelsen. Anna önskar med sitt engagemang i SKOOPI stärka och tydliggöra medlemsnyttan. 
Hon arbetar till vardags som verksamhetschef i Hushållsfixarna i Hudiksvall som blev årets 
ASF 2020. 
 
Pål Nilsson, ledamot 
Rena ResurseR, Siljansnäs 
 
Pål Nilsson är socialpedagog och var initiativtagare till det arbetsintegrerande sociala 
företaget Canville i Osby. Han har även i övrigt erfarenheter från företagsledning och 
affärsutveckling. Han har en stark förankring bland målgruppen med låg teoretisk 
begåvning. 
 
Pål Nilsson arbetar idag som Controller i projektet ASF Lyfter. I styrelsen har han bland 
annat arbetat med de internationella kontakterna via ENSIe. Han arbetar också med vår 
ekonomi och kontakterna med redovisningsbyrån. Han vill skapa medlemsnytta genom 
utbildningar med mera Han är även ordförande för städnätverket Rena ResurseR. 
 
Anna Thyrén, ledamot 
Jössenavet, Arvika 
 
Anna Thyrén är nominerad av ASF-företaget JössesNavet i Värmland. Anna har ett stort 
engagemang för arbetsintegrerande sociala företag. Hon har sedan 2003 arbetat med 
information och utbildning kring/om ASF företag regionalt, nationellt och även via olika 
projekt internationellt.  
 
Sedan 2018 har hon varit ordförande i JösseNavet som idag är Värmlands största ASF 
företag. Anna har stor kunskap om ASF företagande både i teori och praktik med 
kompetenser inom styrelsearbete, affärsutveckling, organisationsutveckling, förenings-
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arbete och myndighetskontakter på regional och nationell nivå. JössesNavet lyfter också 
fram att Anna har ett varmt hjärta och värnar för utsatta personer vilket har haft stor 
betydelse för kollegorna och deltagarna i JössesNavet. 
 
Jan Forslund, suppleant 
Bönorna i Handen, Stockholm 
 
Jan Forslund med mycket lång erfarenenhet som ledare, rådgivare, föreläsare och utbildare 
inom bland annat föreningsliv och Kooperation, inklusive ASF. Han valdes in som 
suppleant/ersättare i SKOOPIs riksstyrelse 2018 där hans ansvarsområde varit bland annat. 
 
 Certifiering av ASF, certifieringsrevisor, utbildare och 
fortbildare av certifieringsrevisorer. 
 
 Projektledare för "Certifiering av ASF - genomförande" 
 
 Lite "teknisk support" (Zoom, Drive, hemsida mm) samt support till kansliet vid 

marknadsföring i sociala media. 
 
 
Frågor som Jan driver: 
 
 Certifiering med rimligt pris, rätt avgränsning och anpassad kvalité 

 
 ASF stöttar ASF - samverkan lönar sig 

 
 Affärsmässighet, lönsamhet och socialt ansvar 

 
 Delaktighet och demokrati i företag lönar sig och bygger ett 
bättre samhälle 
 
 SKOOPI bör ha en ledarutbildning ihop med en folkhögskola - 
årligen återkommande 
 
Jan är Styrelseledamot sen flera år i ASF Bönorna i Handen som driver 
tre Caféer samt i SKOOPI-distriktet SKOOPI Stockholm. 
 
Emma Wahlström, suppleant 
Adventure Gavle, Gävle 

Emma är väldigt kunnig inom sitt område tillgänglighetsfrågor. Emma har själv en 
synnedsättning och trots detta så sköter hon bokföringen hos sin arbetsgivare alldeles 
utmärkt. Synnedsättningen är inte ett arbetshinder för henne i sitt arbete. Hon är utbildad 
kommunikatör och skriver tydliga texter. 
 
Hon har varit anställd i tre år vid Adventure Gavle där hon har lärt sig nya arbetsområden 
och tagit till sig nya arbetsuppgifter under den tiden. 
 
I Adventure Gavle är hon styrelseordförande för de två föreningar som finns i 
verksamheten. Hon är nyligen omvald ordförande i Synskadades Riksförbunds lokalavdelning 
i Gävle. Vidare så är hon ledamot i Gävle kommuns Tillgänglighetsråd samt ledamot i 
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ytterligare två funktionshindersföreningar, DHR Gävle och Funktionsrätt Gävle. Hon är även 
ordförande för Synskadades Riksförbunds lokalavdelning i Gävle. 

Christina Merker-Siesjö, suppleant 
Yalla trappan, Malmö 

Ordförande och grundare av Yalla trappan. Företaget startades i Malmöförorten Rosengård 
2010. Idag har Yallakonceptet spridits till flera platser i landet; Yalla Rinkeby, Yalla Hjällbo, 
Yalla Mellerud, Yalla Borlänge och Yalla Jönköping. 
 
Yalla Nyköping och Yalla Boden är på väg. 
 
Christina har på olika sätt arbetat i den idéburna sektorn under större delen av sitt liv, ofta 
med utbildning och solidaritetsrörelser. Hon var med och startade Sveriges första kvinnojour 
långt innan Yalla trappan. 
 
Formellt har hon lärar- och kulturvetarexamen. 
 
- Jag har alltid drivits av samhällsengagemang och samhällsförändring, säger hon. Har något 
sorts rättspatos som följt mig hela livet 
 

 
 
 
För valberedningen i SKOOPI 
 
 
  
Fredrik Bergman     Hanna Rådberg    Eric Pihlstrand 
Street Business     Initcia      Adventure Gavle 


