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Valberedningens PM inför Årsstämma i Smart Built Environment 
Valberedningen till 2019 års stämma har bestått av: 

Jan Byfors, NCC (sammankallande) 

Saga Hellberg, Byggherrarna 

Elisabeth Argus, BonaCordi.  

Valberedningen har sammanträtt ett flertal gånger och minnesanteckningar finns.  Arbetet i 
valberedningen har tagit sikte på stabilitet, kontinuitet men även förnyelse. Vidare har 
valberedningen haft ett tydligt fokus på att fortsatt värna om en jämn representation från olika 
intressenter.  

I syfte att få en bild av styrelsearbetet och hur programmet arbetar har alla styrelseledamöter 
och programledning intervjuats av valberedningen och värdefulla synpunkter har därvid legat 
till grund för årets förslag till styrelse.  

Enligt föreningens stadgar ska styrelsen bestå av en ordförande och ytterligare minst fyra och 
högst tio ledamöter . Under 2018/19 har styrelsen haft 9 ledamöter utöver ordförande. Med 
tanke på valberedningens intentioner vad gäller förnyelse och jämn representation föreslås att 
styrelsens antal ledamöter (inkl ordförande) är 10. 

Valberedningen har även eftersträvat en fördelning av mandattiderna så att omval/nyval 
fördelas jämt  över tiden.. 

I nedanstående förslag till styrelse har valberedningen valt att föreslå nyval av: 

Robin Teigland, Chalmers. Professor vid Entrepreneurship and Strategy/Teknikens ekonomi och 
organisation. Robins föreläsnings- och forskningsintressen ligger i skärningspunkten mellan strategi, 
teknik, innovation och entreprenörskap och inkluderar Digitala innovationsnätverk, Digital 
transformation t.ex. artificiell intelligens, IoT, smarta robotar, block chains och social påverkan 
genom digitalt aktiverade cirkulära ekonomier. 

Johan Lindersson, WSP, är utbildad civilingenjör inom Väg- och Vatten och har arbetat med 
konstruktion av broar sedan år 2000 varav de senaste 7 åren på konsultbolaget WSP som chef för en 
avdelning bestående av 36 projektörer, konstruktörer, utredare och inspektörer. Han är djupt 
involverad i WSP:s digitaliserings- och automationsarbete. 

Johan Martinsson, Installatörsföretagen, är branschchef med ansvar för dess 
branschutvecklingsfrågor. Johan inledde sin yrkesbana inom elinstallationsbranschen för att sedan 
som företagare engagera sig i flera verksamheter inom hela värdekedjan. Johan har styrelseuppdrag i 
ID06, SEK, Incert och SBUF samt engagemang i Svenskt Näringsliv och Europa. Johan driver  
framtidsfrågor inom digitalisering, hållbarhet och energisystem. 
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Valberedningens förslag till styrelse för Smart Built Environment: 

Ledamöter: 

Robin Teigland, Chalmers, nyval 2 år                                                                                                            
Johan Lindersson, WSP, nyval 2 år                                                                                                                  
Johan Martinsson, Installationsföretagen, nyval 2 år 

Christina Claeson Jonsson, NCC, omval 2 år 

Ronny Wahlström, Skanska, omval, 2 år 

Ronnie Andersson, Cementa, föreslås för omval 1 år såsom ordförande (som ledamot är Ronny 
Andersson vald till 2020) 
 
Valda fram till 2020  är sedan tidigare stämmobeslut: 
Ulrika K Jansson, Örebro Kommun 
Petra Jenning, FOJAB 
Anders Sandin, Lantmäteriet 
Jörgen Simu, Trafikverket 
 
Ledamöter som lämnar styrelsen är:  
Göran Persson, Boverket 
Birgitta Olofsson, Tyrèns 
Väino Tarandi, KTH 
  

Valberedning för 2020 års stämma 

I enlighet med instruktionen för valberedningen ges härmed följande upplysning till stämman: 

Jan Byfors och Elisabeth Argus förklarar sig villiga att stå till förfogande för fortsatt uppdrag. 
Saga Hellberg står inte till förfogande för omval. 

Ordförande samt protokolljusterare vid stämma 

Valberedningen föreslår att som ordförande vid 2019 års stämma utses Ronny Andersson och 
till att justera protokollet utses Kristina Gabrielii. 

Kommentar 

Valberedningen föreslår att styrelsen utser Johan Martinsson till vice ordförande med avsikten 
att han vid 2020 års stämma väljs till ordförande. 

Genom avlämnandet av denna PM till årsstämman avslutar valberedningen sitt arbete för 2019. 

 

Jan Byfors   Saga Hellberg  Elisabeth Argus 
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