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Valberedningens förslag 
Följande text är tagen från organisationshandboken kap 3.1. 
  

 
 
Val av ledamöter till programstyrelsen 
Valberedningen föreslår att stämman väljer de beskrivna personerna i tabellen nedan som ledamot i 
RE:Sources programstyrelse.  

1. Nyval 2 år 
Jessica Cedervall, vd Södra Småland avfall och milj; 
https://www.linkedin.com/in/jessica-cedervall-35576922/ 
 
Henrik Nilsson, Inrego grundare och ägare 
 
Camilla Alfredsson, upphandlingschef Helsingborg Stad; 
https://www.linkedin.com/in/camilla-alfredsson-helsingborg/ 
 

2. Nyval 1 år 
Vinit Parida, LTU; https://www.linkedin.com/in/vinit-parida-9369188/ 
 

Val av ordförande respektive vice ordförande i programstyrelsen 
Valberedningen föreslår omval av Elinor Kruse, Teknikföretagen som ordförande samt Weine Wiqvist 
Avfall Sverige som vice ordförande.  
 
Val av ledamöter och ordförande i valberedning 
 

3.1 Sammansättning – programstyrelse   

Programstyrelsens ledamöter samt ordförande och vice ordförande utses av stämman och ska 
gemensamt besitta en mångfald och bred kompetens väsentlig för innovationsområdet och 
utvecklingen av RE:Source.  

Programstyrelsen ska ha minst 8 men inte fler än 12 ledamöter. Ledamöterna fördelas mellan de tre 
aktörsgrupperna enligt 3-6 från näringslivet, 3-6 från offentlig verksamhet och 1-3 från forsknings-
området. Finns behov kan representanter från organisationer som inte omfattas av dessa tre 
aktörsgrupper eller inte är medlem i RE:Source också föreslås till programstyrelsen. Ledamöter från 
medlemmar ska vara i majoritet i programstyrelsen och varje medlem kan högst representeras med en 
ledamot. Programstyrelsen har inte suppleanter och ordinarie ledamöter kan inte ersättas. Vid behov 
kan personer utan rösträtt adjungeras till mötet. En sekreterare utan rösträtt kommer vid behov att 
delta på mötena. Programstyrelsens sammansättning ska genomsyras av ett normkritiskt tänkande, 
dvs ledamöterna ska representera en stor variation i ålder, bakgrund, geografiska placering samt en så 
jämn könsfördelning som möjligt. 

Ett uppdrag som styrelseledamot är personligt, det vill säga ledamoten ska inte agera i egenskap av 
representant för en organisation. En ledamot ska ha ett stort intresse för att skapa konkurrenskraft och 
attraktionskraft för Sverige inom innovationsområdet samt gärna ha ett stort nätverk att verka inom. 
En ledamot ska känna ansvar för att utveckla RE:Source mot programmets vision och mål. Ett uppdrag 
som styrelseledamot gäller under två år och kan maximalt pågå under två etapper. Uppdraget i 
programstyrelsen kan upphöra i förtid om sittande ledamot så anmäler till programstyrelsen.   
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