
 

 

 

 

 

 

 

 

Valberedningens förslag 

ICF Sveriges årsmöte 2019-04-11 

 

 
Hej på er alla! 

 

Nu har vi i Valberedningen för ICF Sverige efter en längre tids engagerat arbete 

och dialog med olika kandidater satt samman ett förslag att överlämna till 

årsmötet 11 april 2019 att fatta beslut om. 

 

På följande sidor finner ni de olika kandidater vi föreslår på olika poster samt 

beskrivning av desamma. De står alla redo att göra en god insats för ICF Sverige. 

 

Vi lämnar också en kommentar kring revisorer och ett förslag gällande arvoden. 

Detta vårt förslag kommer vi att presentera på årsmötet för er att ta ställning till. 

Vi ses/hörs på årsmötet! 

Vänligen 

 

 

Valberedningen 

som består av Mikael Laweby, Gunilla Julin och Ann Kellheim 

 

 

Kontakt med oss: valberedning@icfsverige.se 

mailto:valberedning@icfsverige.se
mailto:valberedning@icfsverige.se


Valberedningens förslag till ICF Sveriges årsmöte 2019-04-11 
 

Valberednings förslag i sammanfattning--- 

 

Ordförande: Johan Hederstedt, omval 1 år 

 

Ledamöter som har 1 år kvar på sin mandatperiod: 

 

• Filippa Dietmann 

• Maria Claesson 

 

Ledamöter: 

 

• Eva Insero, omval 2 år 

• Lena Asplund Sander, nyval 2 år 

• Ida Hultberg, 2 år, nyval 

• Yvonne Achrelius, nyval 2 år 

 

Suppleanter: 

 

• Lena Sobel, 1 år, omval 
• Dennis Larsson, 1 år, nyval 

 

Revisorer: 

• Angelika Thor, abc Revision ordinarie, omval 1 år 

• Jenny Gentele, abc Revision suppleant, omval 1 år 

 

Etiska rådet 

 

• Cecilia Gromark, omval 2 år 

• Birgitta Granquist, nyval 2 år 

• Joakim Muschött, fyllnadsval 1 år 

• Mats Ögren, Karlstad – omval 1 år (extern) 

  



Styrelse 
En styrelseledamot behöver kunna sätta sig själv åt sidan och lyfta resonemang till princip- och organisa- 

tionsnivå. Hög förmåga till eget ansvar och självledarskap behövs. Hög etisk hållning, insikt i ICF:s 

organisation och verksamhet samt erfarenhet av föreningsarbete både underlättar uppdraget och skapar 

förtroende. En möjlighetsfokuserad attityd, ett coachande förhållningssätt och fokus på verksamheten 

och styrelseteamets ”greatness” förutsätts, då det är egenskaper som hör hemma hos varje coach. 

Valberedningen har med det som ingång strävat efter att sätta samman en styrelse som genomstrålas av 

mångfald såväl i personlighet och kunskap som i erfarenhet av yrket, olika branscher och skilda 

funktioner. Så här ser vårt förslag till styrelse för verksamhetsåret 2019–2020 ut: 

 

 

ORDFÖRANDE: 

Johan Hederstedt, Stockholm – 1 år, omval 

ICF Professional Certified Coach (PCC) 

GAIA Leadership AB, Stockholm 

 
 

När vänner, arbetskamrater och kunder beskriver mig brukar de lyfta fram ”Johan är engagerad, tydlig, 

omtänksam, nyfiken, generös, viljestark och modig”. Jag har arbetat med ledarskap-och medarbetarskap 

under de senaste tolv åren på Gaia Leadership AB, där arbetar jag främst med ledningsgrupputveckling, 

förändringsledning samt coachning. Jag tror på varje människas potential, egen förmåga och vilja att 

utvecklas, vilket starkt har bidragit till mitt genuina intresse för Coachning. Min tidigare yrkesbakgrund 

är från försvaret, där jag slutade som chef för försvaret 2004 med en lång erfarenhet som ledare. För 

mig är det ytterst viktigt att utveckla mig själv. Jag har bl.a. genomgått Psykosyntesakademins tvååriga 

grundkurs samt varit ordförande i dess styrelse. Jag har dessutom ett starkt samhällsengagemang, bl.a. 

som ordförande i Barncancerfonden och andra styrelseuppdrag inom idrottsrörelsen. I ICF styrelse vill 

jag bidra med mitt nätverk, min energi, min breda kunskap om svenskt näringsliv och offentlig sektor. 

Jag vill bidra att utveckla coachyrket, utveckla ICF varumärke, utveckla effekterna av coachning för 

näringsliv, ideell - och offentlig sektor. 

 
 

LEDAMOT: 

Ida Hultberg, Stockholm, 2 år, nyval 

ICF Associate Certified Coach (ACC) 

EF Ida Hultberg (samarbetspartner till Kraft & 

Balans) 

 

 

 
Jag är en organiserad, strukturerad, och omtänksam person som drivs av att lära mig nya 

saker, och är intresserad av hur människan fungerar och varför vi gör som vi gör.  

I min bakgrund har jag 15 år som konsult i IT-branschen med en Magisterexamen i 

datavetenskap i grunden. I IT-branschen har jag haft roller inom support och utveckling, såväl 

som kravanalys, processutveckling, och projektledning inom ett flertal olika branscher och 

organisationer. Jag utbildade mig till Diplomerad Professionell Coach och Diplomerad 

Förändringsledare under 2017 och startade samma år mitt eget företag där jag coachar 

individer samt arbetar som underkonsult för andra företag inom omställning, 

ledarskapscoachning, workshops, föreläsning, och utbildning. 

I styrelsen vill jag bidra till att sprida kvalitetssäkrad coachning, samt att ge medlemmar 

kvalitativt värde av sitt medlemskap. 

. 



LEDAMOT: 

Lena Asplund Sander, Stockholm, nyval 2 år 

ICF Associated Certified Coach, ACC 

Egen konsult verksamhet, under uppstart 

 

 

 

 

 
Är Civilekonom med mångårig erfarenhet från bankvärlden SEB, huvudkontoret, ekonomifunktionen i 

Stockholm samt Ikano Bank PMO funktionen i Malmö. Har arbetat som chef och ledare i olika roller och 

med olika ansvar, alltid omfattande processer , system och människor i en global miljö med hög 

förändringstakt. 

 

Jag är Certifierad ACC & diplomerad PCC coach. Håller på och tar upp min coaching verksamhet, efter 

några års uppehåll. Mina intresseområden inom coaching baserar sig på delar av erfarenhetsområden som 

jag har som chef och ledare. Det är människor, ledare, grupper och organisationer i 

förändring/omställning. Vidare ledarskap på distans i global miljö samt karriärutveckling och 

grupputveckling. 

 

På min fritid tycker jag om att umgås med familj och vänner, fotografering, konst, design samt att vara i 

vårt fritidshus i norra Bohuslän. Njuter av att vara utomhus. 

 

Vill bidra sprida kunskap om ICF som organisation samt kvalitetssäkring av coach som yrkesroll.  

 

 

 

 

 

LEDAMOT: 

Eva Insero, Göteborg – omval 2 år 

ICF Professional Certified Coach (PCC) 

Trygghetsrådet, Göteborg 

 

Jag är en person som drivs av min nyfikenhet för ”allt”. Jag är en lugn, praktisk människa med ”båda 

fötterna på jorden” 

En entreprenörssjäl som gärna drar igång och kommer på olika projekt, en spontan ”görare”. 

Brinner för coaching och det coachande förhållningssättet i livet. Jobbar som rådgivare och coach på 

TRR/Trygghetsrådet sedan 13 år tillbaka. Jobbar mycket med både kund- och klientseminarier för att 

träna bland annat coaching och ett coachande förhållningssätt. Jobbar också mycket med enskilda 

coachande klientsamtal. 

Min bakgrund innan TRR är på HR sidan som sjöpersonalchef, egen företagare inom rekrytering, 

personalman och purser. 

Utbildad CTI coach sedan ungefär 10 år tillbaka. 

I styrelsen för ICF vill jag bidra till att sprida coaching som verktyg och ICF som organisation. Bidra 

med tankar och idéer på medlemsnyttan. 

Privat: är mycket ut i naturen och vandrar. Lagar mat med passion. Familj och vänner. 

  



 
LEDAMOT: 

 

Yvonne Achrelius, Stockholm nyval 2 år 

ICF Associate Certified Coach (ACC) 

Achrelius & Partners AB, Stockholm 

 

 

 

 

Jag fick sluta som chef pga en olycka. Jag blev tvungen att operera min nacke, vilket resulterade i att jag 

inte kunde fortsätta på denna tjänst. Flera i min omgivning tyckte att jag skulle bli coach! Sagt och gjort! 

Det är bland det bästa jag har gjort. Jag har en bakgrund i idrotten som fotbollsspelare (lagkapten) och 

tävlingsridit hästar. Jag är en person som när jag ska göra något så är det 100% hela vägen. Min passion 

för coachning är min drivkraft. Det som är det häftiga med att vara coach är att få vara med och se 

klientens/teamets förflyttning i önskad riktning.  

Mina tidigare förtroendeuppdrag är: Djurambulansen (sponsoransvarig), styrelsemedlem (damsektionen 

Arlandastad Golfklubb), Revisor (Rosendals Samfällighet) mfl. 

Det jag vill tillföra i ICF’ styrelse är passionen för coachning och att entusiasmera andra coacher att vilja 

utvecklas och sprida vad vi coacher kan och vad vi gör.  

Jag spelar golf och är ute i naturen på fritiden. Ser storheten i alla!  

 
 
LEDAMOT: 

Maria Claesson, Jönköping – vald vid årsmötet 

2018, har 1 år kvar på mandatperioden 

ICF Associate Certified Coach (ACC) 

Coreation kompetens och utveckling 
 

 

 

 
Jag har alltid haft ett stort intresse för människor och jag facineras av hur ett  

tryggt coachande ledarskapet skapar förutsättningar för utveckling, nya infallsvinklar, nya 

handlingsplaner och möjligheter för individer och organisationer.  Jag vill vara med och bidra till ICF:s 

fortsatta arbete för kvalitetssäkring av Coach som yrkesstandard 

 

Jag arbetar under Spektiv AB med affärsidén ”attraktivt medarbetarskap i attraktiva organisationer” med 

ett högt fokus på 

att skapa effektiva och samverkande team, ledningsgrupper och hela organisationer.  

Det kan tex innebära, individuell utveckling, teamutveckling, ledningsgruppsutveckling eller 

kompetensförsörjning, 

En röd tråd är värdet och vikten av att arbeta med både det inre och yttre varumärket – ett värderingsstyrt 

ledarskap för en attraktiv företagskultur. Jag har verkat i alla typer av branscher samt har själv arbetat 

inom IT, utbildning, försäljning, tillverkning, marknadsföring/kommunikation och har även erfarenheten 

av att rekrytera kompetens. Privat bor jag med min familj i Jönköping och har ett stort intresse för golf, 

idrott i allmänhet, natur och hunden Alice. 

  



LEDAMOT: 

Filippa Dietmann, Stockholm – vald vid årsmötet 

2018, har 1 år kvar på mandatperioden 

ICF Professional Certified Coach (PCC) 

Partner in progress AB 

 

 

Min bakgrund är idrottens värld, är f.d. idrottslärare och elitidrottare, och det har lärt mig mycket om 

mental träning, ledarskap, coaching, gruppledarskap och inte minst att motgångar är vägen till 

framgång. Under mitt arbetsliv har jag arbetat som coach, lärare, utbildare, konsult, projektledare, 

föreläsare och chef som anställd och egenföretagare. Oavsett uppdrag har jag alltid det coachande 

förhållningssättet som grund. Min coachbana började 2001 med CTI-utbildning i London och jag blev 

PCC-coach 2005. Genom åren har jag utbildat i coaching (både individuell- och teamcoaching), 

coachat, kvalitetssäkrat och handlett coacher, ledare och chefer. Som utvecklingspartner till företag 

och organisationer arbetar jag mycket med ledningsgrupper och styrelser genom coaching, 

processledning i strategiska frågor och utbildning i ledarprogram. Jag drivs av att utvecklas och 

utveckla andra, att dela med mig och att sprida det coachande förhållningssättet och metodiken. Mina 

kunder beskriver mig som ärlig, tydlig, modig, prestigelös, positiv och bra på att inspirera till 

utveckling. 

Jag fyller regelbundet på min kompetensbank inom områden som coaching, ledarskap och psykologi. 

Som ledamot i ICF:s styrelse vill jag ge tillbaka till det yrke som betytt mest för mig genom åren. Jag är 

mycket mån om yrkets status och utveckling framåt och speciellt intresserad av det teoretiska 

fundamentet där forskning med neurovetenskap och -ledarskap är viktiga delar. 

 

Valberedningen föreslår även två suppleanter till kommande styrelse för ICF Sverige. 

Suppleanten ska beredas möjlighet att delta (utan rösträtt) men inte behöva delta i styrelsearbetet. 

Suppleanten ska informeras före och efter möten för att kunna vara insatt. 

OM det skulle bli så att någon ordinarie ledamot under året av någon anledning ”faller undan” så stiger 

suppleanten in i styrelsen istället. 

 
 

 

 

SUPPLEANT: 

Lena Sobel, Stockholm – 1 år, omval ICF 

Associate Certified Coach (ACC) 
Sobel Utveckling AB, Stockholm 

 

 

 
Intresset för grupper och vad grupper kan åstadkomma föddes troligen i Basketspelandet. Vid uttagning 

till juniorlandslaget var det uppenbart att ett lag kunde åstadkomma mycket mer än vad de individuella 

spelarna egentligen kunde. Samma sak med körsången. Fyra barn har också gett möjlighet att träna 

gruppdynamik i vardagen.  

Jag drivs av att utvecklas och att låta andra utvecklas. Andra brukar beskriva mig som en analytisk, 

positiv samordnare som vill se resultat. Betraktas som omtänksam, logisk och klok. Vanlig återkoppling 

från kunderna är ”Lugn och Trygg. Kan verkligen hjälpa mig att lära” - Det behövs om man ska få 

utmana! Författare till två bästsäljande böcker: ”Chefen som Coach, en praktisk handbok i det nya 

ledarskapet” (Liber 2013 och 2019) tillsammans med Søren Holm och ”Mentorn, praktisk vägledning” 

(Natur o Kultur 1994 och 2005) tillsammans med Jöran Hultman. 

Just nu håller jag på att introducera Clean language till Sverige tillsammans med Søren Holm. 

Jag har en bakgrund som ingenjör och har gått från att utveckla teknik till människor och system. Först 

inom ABB och sedan år 2000 i det egna företaget Sobel Utveckling AB. 

Som suppleant vill jag bidra med att ge goda möjligheter till vidareutveckling – av medlem och 

coaching. Och att visa på vikten av, och erbjuda möjligheter till, personlig utveckling för att bli och vara 

en bra coach 

 



 

SUPPLEANT: 
Dennis Larsson, Stockholm, 1 år, nyval 

ICF Professional Certified Coach (PCC) 
Gothia Akademi, Göteborg 

MOSO International AB 
 

 

 
Jag brukar säga att jag är född uppväxt på IKEA, i Älmhult Småland. Där hade jag förmånen att under 24 

år utvecklas både professionellt och som person.  

Jag har nog haft de flesta roller man kan ha i en större organisation och även varit med i flera 

utlandsetableringar vilket starkt bidragit till att jag idag har ett holistiskt synsätt i allt jag gör. Ledarskap 

är område jag brinner extra mycket för och då inte minst självledarskapet. Driver sedan 2016 företaget 

MOSO International AB där jag jobbar som ledarskaps-coach samt mentor med ett fokus på att hjälpa 

ledare utveckla sitt ledarskap och bygga uthållig tillväxt, både som ledare och som företag. Sitter även 

som styrelseledamot i Svenska NLP Föreningen.  

Personligen så har jag ett stort intresse för mötet med människor av olika bakgrund och tror på ett nära, 

öppet och långsiktigt samarbete där vi tillsammans kan skapa långsiktiga och hållbara resultat som gör 

världen till en bättre plats för alla. 

 

 

 

Etiska rådet 
ICF är ledande i att utveckla och definiera filosofin om coaching och etablera en grund för etisk standard 

som ICF medlemmar förbinder sig att följa. Det finns ett internationellt etiskt råd och så finns det ett 

hos oss i Sverige. Ledamöterna i det etiska rådet tar bidrar till att utarbeta riktlinjer och bistår 

medlemmar vid etiska dilemman. Läs mer här: http://icfsverige.se/om-icf/icf-sverige/etiska-riktlinjer/ 

Etiska rådet behöver coacher med bred erfarenhet av coaching och som är kända för sin höga etiska 

hållning och förmåga att hantera etiska dilemman av olika slag. 

 

 

Birgitta Granquist, Göteborg – nyval 2 år, 

ICF Professional Certified Coach (PCC) 

Coach Change 

 

 

 

 

 
Birgitta har lång erfarenhet från lednings- och styrelsearbete, framförallt som delägare inom PwCs 

globala konsultorganisation men även i andra sammanhang. De roller Birgitta haft har väldigt mycket 

handlat om att stötta ledare och andra beslutsfattare i förändringsprocesser, att gemensamt komma fram 

till lösningar i svåra frågor och att finnas till hands som bollplank i stort och smått. Det har förstås också 

i stor utsträckning inneburit att coacha och utveckla medarbetare både som chef och som ledare på 

konsultuppdrag och där såväl inspirera som att vara kravställare. 

Idag arbetar Birgitta med att stötta ledare, individer och organisationer att bli den bästa versionen av sig 

själva. Det gör hon genom professionell coachning, mentorskap och förändringsledning. Hon är också 

aktiv som föreläsare på bl a på Handelshögskolan i Göteborg i etikfrågor, arbetar med integration av 

akademiker genom Mitt Liv, är engagerad i Styrelseakademin och mentor inom Novare.  
 

 

 

 

http://icfsverige.se/om-icf/icf-sverige/etiska-riktlinjer/
http://icfsverige.se/om-icf/icf-sverige/etiska-riktlinjer/


Cecilia Gromark, Malmö –  

omval 2 år 

ICF Master Certified Coach (MCC) 

Coach Gromark 

 

 

 

 

Är beteendevetare i botten. Har arbetat många år med organisations-och verksamhetsutveckling i 

offentlig verksamhet innan jag övergick till näringslivet och var dels utbildningschef dels 

personalchef. 

Vid mitten av 90-talet som anställd vid TRR väcktes mitt intresse för coachning. 

Det resulterade i två års utbildning på distans vid Coach University NY. 

Jag var tidigt ute med att certifiera mig då jag såg det som en viktig del i att säkerställa kvaliteten inom 

yrket Coachning. Att kvalitetssäkra yrket var också ett viktigt skäl för mig att engagera mig i styrelsen 

när ICF Sverige blev ett eget chapter efter att ha varit en del av NCF (Nordic Coach Federation). Jag 

var då med och arbetade aktivt för att lyfta dom etiska frågorna. 

Idag bedriver jag sedan många år verksamhet i eget bolag och har en passion för det jag gör. 

Har börjat trappa ner men passionen för coachning gör att det inte går så bra. 

 
 

Joakim Muschött, Stockholom - 

fyllnadsval 1 år 

ICF Professional Certified Coach 

(PCC) Skifta Utveckling AB 

 

 

 

 
"Efter många år i näringslivet, bland annat som försäljningsansvarig, restaurangchef, TV-översättare och 

teaterproducent, valde jag att sadla om. Jag kände ett starkt behov av att växa som människa. Eftersom 

jag alltid varit intresserad av hur jag och andra människor fungerar, bestämde jag mig i ett nästa steg att 

börja hjälpa andra att utvecklas. Det var ju så jag kunde fortsätta att utvecklas själv. Jag började som 

volontär på Mansjouren i Sthlms län 1997, startade företag samma år och i dag arbetar jag heltid med att 

träna chefer och specialister i Sverige och Europa att utveckla ett modigare ledarskap, såväl individuellt 

som i grupp. Mod är en individuell färskvara och utan tvivel den viktigaste egenskapen man kan ha som 

ledare - oavsett om man leder sig själv eller andra. Jag är PCC sedan många år tillbaka, Mental Training 

Master från Skandinaviska Ledarhögskolan och utbildad Brave Leader via den amerikanska forskaren 

Brené Brown. Jag har också givit ut en bok om mod ”Mera mod!”, samt tidigare en diktsamling och en 

novell. I botten har jag en fil kand i dramatik, musikvetenskap och juridik. 

 

De etiska frågeställningarna inom coachning är intressanta, precis som de är inom alla områden. Vi 

människor anpassar ofta våra moraliska resonemang för att skapa legitimitet åt de handlingar vi vill 

utföra. På så sätt svider inte våra etiska övertramp så hårt i oss, kanske enbart när någon uppmärksammar 

oss på dem. Jag tänker på det som något djupt mänskligt, vilket kan ge en förklaring till mångas ibland 

diskutabla ageranden i affärsvärlden utan att ursäkta dem. Tillsammans med de andra i Etiska rådet vill 

jag gärna bidra till ökad kännedom om de etiska frågeställningarna som vi coacher möter i vårt arbete.” 

  



 

 

Mats Ögren, Karlstad – omval 1 år 

– extern 

HumanCraft AB 

 

 

 
Min erfarenhetsprofil består av flera personal-ledande befattningar inom  Human Resource/Försäljning-

Marknadsföring 

och som Utbildningskonsult/projektledare med främst förändringsprocesser som inriktning.  Både i 

Sverige och utomlands. 

Har sedan 1999 parallellt arbetat som Coach (ACC) och använder gärna "ett coachande förhållningssätt" 

som arbetsmetod för utveckling av individ och organisation. 

För mig är det idag självklart att arbeta på ett etiskt hållbart sätt och har sedan 2003 engagerat mig i ICF 

och följer de etiska riktlinjerna i mitt dagliga arbete.  

Är idag inte aktiv i ICF.  

  

Mina främsta personliga egenskaper är resultatorienterad, entusiasmerande, engagemang och tålamod. 

Försöker också att använda intuitionen som ett verktyg. 

 

Revisor 
ICF Sverige anlitar företaget abc Revision:  

• Angelika Thor, abc Revision ordinarie, omval 1 år 

• Jenny Gentele, abc Revision suppleant, omval 1 år 

 

 

Arvoden 
En del av arbetet i ICF Sveriges styrelse senaste åren har varit att bygga en stabil ekonomi, vilket 

föreningen numera har. Så vill vi att det ska förbli. Vi i Valberedningen föreslår därför att ICF Sverige 

står kvar vid de arvoden till styrelseledamöter som gällt tidigare: ett arvode per person om 5 000 

kronor i utbildningsbidrag, att betalas ut mot faktura. Resekostnader och övernattningar ersätts när 

styrelsen är ute på ICF-uppdrag. 

 

Valberedningen förslår vidare att inget arvode utgår till Etiska rådets ledamöter då dessa behöver stå 

fria i sitt förtroendeuppdrag. 

 

Eventuellt arvode till Valberedningen undlåter vi att lämna förslag kring och överlåter helt till årsmötet. 


