
 

Valberedningen Västra Kretsen 2021 
 

 

Styrelse för Dataföreningen Västra kretsen 

2021   

Avgående ledamöter   

● Tommy Wintersköld Vestlie  

● Thomas Hagbard  

● Johan Nodal  

● Dan Leü  

 Kvarstående ledamöter   

● Bertil Blomsterberg (invald 2019) - omval 2 år 

● Richard Fürst (invald 2020)  

● Thomas Stjern (invald 2020)  

● Torbjörn Lindgren (invald 2020)  

● Tore Johnsson (invald 2020)   

● Per-Erik Eriksson (invald adjungerad 2020)   

   

Kandiderande ledamöter   

Nedan uppräknade personer kandiderar till styrelsen med start 2021:   

  

● Bertil Blomsterberg – VD/CEO Aventum AB  

https://www.linkedin.com/in/bertilblomsterberg/   

● Richard Fürst – Associate at Wistrand Advokatbyrå  

https://www.linkedin.com/in/richard-fürst/   

● Thomas Stjern – vVD Inceptive AB   

https://www.linkedin.com/in/thomasstjern/   

● Torbjörn Lindgren Digital Strategies and Corporate transformations, KnowIT  

https://www.linkedin.com/in/thorsursus/   

● Tore Johnsson – Regional Digitaliseringskoordinator Västra Götaland  

https://www.linkedin.com/in/tore-johnsson-8455284/   

● Per-Erik Eriksson – Polestar's Digital Information Security Manager  

https://www.linkedin.com/in/p-e-eriksson/   

● Karin Ahlin - PhD Mittuniversitetet  

https://www.linkedin.com/in/akrodatakarinahlin/  

● Angelica Hafström - Innovationsutvecklare på Kommunledningskontoret, 

Tillväxtavdelningen, Uddevalla kommun 

https://www.linkedin.com/in/angelicahafstrom/  
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● Åsa Garplid  - Konsultchef och Managementkonsult på Knowit Insight Väst  

https://www.linkedin.com/in/%C3%A5sa-garplid-10935b1/  

● Anette Falkenroth - Director of healthcare transformation på Knowit  

https://www.linkedin.com/in/anette-%C3%A5quist-falkenroth-4890184a/  

  

  
  

Förslag till Styrelse för Dataföreningen Västra 

Kretsen 2021  

Bakgrund  

Det finns ett behov och önskemål att öka andelen kvinnor i styrelsen.  

 

Richard (sekreterare), Thomas (kassör), Torbjörn och Tore alla valda på två år. Kvarstår 

alltså 1 år.  

Samtidigt finns önskemål om att utöka antalet aktiva i styrelsen. Enligt stadgarna skall 

antalet styrelseledamöter vara minimum 4 st och maximum 8 st. Därtill valda 

suppleanter. 

 

Avgörande för ett fungerande samarbetet är då, att verksamheten kan drivas digitalt och att 

implementationen av en gemensam digital plattform (Teams) fungerar väl för alla ledare och 

förtroendvalda.  

 

Följande kollegor föreslås att ingå i styrelsen eller knytas till styrelsen för 

ett aktivt styrelsearbete. 

● Richard Fürst (invald 2020)  

● Thomas Stjern (invald 2020)  

● Torbjörn Lindgren (invald 2020)  

● Tore Johnsson (invald 2020)   

● Bertil Blomsterberg - omval 2 år. 

● Per-Erik Eriksson invald som suppleant (1år) blir ledamot omval 2 år. 

Dataföreningen Västs talesperson i cybersäkerhet och privacy 

● Karin Ahlin nyval 2 år 

har tidigare varit mycket aktiv i Dataföreningen och återvänder till en forskartjänst 

inom e-hälsa.  

● Angelica Hafström nyval 2 år 

var för ett antal år sedan nätverksledare för ”IT i Vård och Omsorg i Västra 

Kretsen”, ett av våra mest framgångsrika nätverk vilket drevs i samverkan med 

IT-Universitetet. Möjligheten att kunna deltaga online gör att Angelica tackar JA.  

● Anette Falkenroth nyval 1år  som suppleant, knuten till styrelsen, som 

talesperson för Västra Kretsen avseende e-Hälsa.  
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● Åsa Garplid nuyval 1 år som suppleant och adjungerad med speciellt ansvar för 

digitalisering av kretsens verksamhet  

Till ordförande föreslås 

● Torbjörn Lindgren väljs på 1 år 

  

  

Revisorer och suppleanter   

  

Ordinarie revisorer   

● Maria Jonasson, BDO, kvarstår 1 år   

● Medlemsrevisor, Leif Olof Wallin omval 1 år 

  

Ersättning till styrelse och revisorer   

● Ordförande - 10 000 kr  

● Styrelseledamöter - 5 000 kr  

● Suppleant - Inget arvode  

● Talesperson för Västra Kretsen – 5.000 kr  

● Medlemsrevisor - 3000 kr   

● Revisors arvode enligt faktura   

  

Ersättningen är på årsbasis och avser aktivt deltagande i styrelsearbetet   

Ledamot som lämnar styrelsen efter ett halvt år får halva ersättningen. Ledamot som lämnar 

styrelsen tidigare än första halvåret får ingen ersättning.  

  

  

Fullmäktige att representera kretsen i 

riksföreningens årsstämma   

● Thure Bergström  

● Vakant. Behövs en person till. Personen får sitta i Västra kretsens styrelse men 

får inte vara Västras ordförande  



 

Förslag till valberedning 2021  

 

Västra kretsens valberedning   

● Här krävs ett nytänk. Önskvärt är en föryngring. Förslag från årsmötet och Västra 

Kretsens styrelse efterfrågas  

  

Riksföreningens valberedning   

Västra kretsens ledamot till Riksföreningens valberedning    

● Vakant. Förslag från Västra Kretsens styrelse efterfrågas  

  

  

 


