Valberedningens förslag
ICF Sveriges årsmöte 2017-04-25

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 25 april 2017 att fatta beslut om.
På följande fem 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 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, Sati Bacchus och Margareta Carlsson

Kontakt med oss: valberedning@icfsverige.se

Valberedningens förslag till ICF Sveriges årsmöte 2017-04-25

Styrelse
En styrelseledamot behöver kunna sätta sig själv åt sidan och lyfta resonemang till princip- och organisationsnivå. 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 2017–2018 ut:
ORDFÖRANDE:
Lena Gustafsson, Åseda
– vald till styrelsen av föregående årsmöte på ytterligare 1 år,
omval som ordförande
ICF Professional Certified Coach (PCC)
Guldkanten

Jag är en praktiker driven av vida visioner och starkt engagemang, söker den magiska punkt där
visionerna hittar sitt hur och engagemanget blir lätt och energigivande. I Guldkanten coachar jag på
olika nivåer i organisationer i Sverige och internationellt samt tar konsultuppdrag kring ledarskap,
utvecklingsarbete och entreprenörskap. Har en pedagogexamen, fil. mag. Psykologi och flera
coachutbildningar. Arbetade tidigare som pedagog i skola och förskola, förskolechef, projektledare mm.
Min drift att lära och att påverka omsätter jag gärna i förtroendeuppdrag, för ICF som ordf. i
Företagarnas branschförbundsråd och ledamot i riksstyrelsen, men även i andra uppdrag, ex fullmäktige
och valberedning i ett försäkringsbolag. Vilar i stillheten på landet. En tur i skogen med hund och häst,
en bok i soffan och långa tepauser ger balans.
Som ICF:s ordförande vill jag kanalisera all den goda ambition och höga kvalitet som finns i vårt förbund
till en relevant organisation värdig oss professionella coacher.

LEDAMOT:
Johan Hederstedt, Stockholm – nominerad 1 år, nyval
Ännu ej certifierad
GAIA Leadership AB
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:
Jenny Bergh, Eskilstuna – nominerad 1 år, omval
ICF Associate Certified Coach (ACC)
KHRAFT AB

Har varit aktiv i ICF:s styrelse de senaste två åren arbetat med årsmöte, medlemsdag, etiskt råd, grafisk
utformning, redaktionsråd, webbshop etc. Summerar i dagarna två lärorika år. Jag brinner för att skapa
delaktighet och medlemsvärde och tror att vi tillsammans kan sätta den professionella coachningen på
kartan.
Till vardags driver jag Khraft AB som stöder ledare i deras HR arbete. Jag sitter i ledningsgruppen för
Coachning Academy AS och leder Sverigedelen. Min utbildningsbakgrund är Teologi och
Värderingsbaserat ledarskap varav 80p coachning kopplat till det övergripande ämnet. I tillägg diverse
enskilda kurser och utbildningar genom åren.
Kraft för egen del hämtas i umgänge med familj, roliga energigivande kollegor och med vovven i skog
och mark. Ibland blir det något långlopp och där Vasaloppet är en absolut favorit.

LEDAMOT:
Margareta Brännström, Stockholm – nominerad 2 år, nyval
ICF Associate Certified Coach (ACC)
KraftSkaparen
Jag är en positiv person med stort intresse i utvecklings- och förändringsfrågor där förebygga och
hållbarhet är viktiga ledord för mig.
Coachområden främst inom ledarskap och personlig utveckling. ICF Associate Certified Coach (ACC),
genomförd utbildning ”motsvarande PCC-nivån”. Driver företaget KraftSkaparen.
Bakgrund: Aktiv som senior projektledare med drygt 30-års erfarenhet av IT-utveckling varav 13 år som
konsult. Verksamhetsområden t ex: fond&finans, pension, försäkring, telefoni, it, läkemedel, resor med
mera.
Förtroendeuppdrag genom åren: Odd Fellow, ordförande konstföreningens styrelse, fackligt arbete.
Privat: läser, teater eller konsert, umgås med familj och vänner. Är i naturen.
I styrelsen för ICF Sverige vill jag verka för medlemsnytta inom nätverket och för fortsatt
kvalitetssäkring av Coach som yrkesroll.

LEDAMOT:
Astrid Gauffin, Stockholm – nominerad 1 år, nyval
ICF Professional Certified Coach (PCC)
Astrid Gauffin Coaching
Jag är en nyfiken relationsbyggare och lyhörd lyssnare som vinner människors förtroende.
Ledarskapscoach och karriärrådgivare med stor erfarenhet av att coacha och vägleda i förändrings- och
beslutsprocesser. Sedan många år arbetar jag med chefer och medarbetare som vill öka sin motivation,
växa professionellt och få ett roligare arbetsliv. Min bakgrund är inom språk, service och
kommunikation. Varit konsultchef i bemanningsföretag, har arbetat inom handel och design samt
ansvarat för marknad och information i konsultföretag. Sedan 2001 verksam i eget företag, Astrid
Gauffin Coaching. Uppvuxen i Stockholm och intresserad av det mesta inom kulturområdet. Läser
mycket, spenderar tid i naturen och har en passion för resor. Medlem i nätverk för personlig utveckling
och växande. I styrelsen för ICF vill jag bidra med min coacherfarenhet och genom mitt engagemang
sprida kunskap om coaching till alla delar av vårt samhälle. Mitt fokus är medlemsnyttan där jag vill
vara ett entusiasmerande stöd och bollplank.

LEDAMOT:
Eva Insero, Göteborg – nominerad 2 år, nyval
ICF Professional Certified Coach (PCC)
Trygghetsrådet
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:
Anja Lindberg, Stockholm – nominerad 2 år, nyval
ICF Professional Certified Coach (PCC)
Coachutbildning Sverige AB
Jag har fått mycket av coachbranschen och ICF och vill genom arbete i ICF Sveriges styrelse ge tillbaka
och bidra. Tycker det är kul att skapa och utveckla tillsammans med andra. Coach är ett seriöst och
viktigt yrke och jag vill medverka till att tydliggöra vad coachning är och inte är och vad det kan ge. Jag
vill också bidra till att höja kvalitet och kompetens hos coacher. Sedan 2005 är jag verksam i
Coachutbildning Sverige AB där jag nu är VD, coach, lärare och konsult vid implementering av
coachning i organisationer i Sverige och internationellt. Jag vidareutbildar mig kontinuerligt inom KBT
och kan bidra med aktuella influenser och -forskning därifrån, som också kan vara intressant för coacher.
Mitt huvudintresse är människor och människors utveckling. Jag har arbetat heltid med coachning och
coachutbildning sedan 2002. Tidigare har jag arbetat som chef i telekombranschen och i botten har jag
en fil mag i psykologi.

Valberedningen föreslår även en suppleant 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 – nominerad 1 år, nyval
ICF Associate Certified Coach (ACC)
Sobel Utveckling AB

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) tillsammans med Søren Holm och ”Mentorn, praktisk vägledning” (Natur o Kultur 1994
och 2005) tillsammans med Jöran Hultman.
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.

Revisor
ICF Sverige anlitar företaget Revisorsknuten och vår revisor är Lars Lönnqvist.
Årsmötet behöver därmed inte utse vare sig revisor eller revisorssuppleant.

Etiska rådet
ICF Sveriges etiska råds ledamöter är redan valda för kommande verksamhetsår. Etiska rådet består av:
Roy Brander, Lund
ICF Associate Certified Coach (ACC)
CoachWalk AB

Anna Eriksson, Stockholm
ICF Master Certified Coach (MCC)
Avalona - executive & teamcoaching AB

Håkan Schyllert, Stockholm
ICF Master Certified Coach (MCC)
Leapfrog AB

Mats Ögren, Karlstad
– extern
HumanCraft AB

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.

