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• Dennis Larsson, ordförande, kvarstår 1 år
• Malin Avalon Engquist, nyval 2 år
• Caroline Rosado, nyval 2 år
• Lena Asplund Sander, omval 2 år
• Lars Lagerstedt, nyval 2 år
• Carrol Ann Ewertsdotter Larsson, kvarstår 1 år
• Katarina Callaghan, kvarstår 1 år
• Peter Englén, kvarstår 1 år
• Lena Sobel, suppleant, omval 1 år



Bakgrund och erfarenhet

Jag älskar mötet med andra människor med olika bakgrund och 
erfarenheter. Min tro på oss människor är stark och att vi med 
gemensamma krafter kan uppnå vad helst vi företar oss. Anledningen till 
varför jag valde utbilda mig till coach och lämna rollen som rådgivare 
(”expert”) var att jag tror såväl på individens samt teamets förmåga att 
hitta svaren inom sig själva och därigenom skapa långsiktiga och hållbara 
resultat. 

Om att bidra i ICF

Med mer än 30 års erfarenhet av verksamhetsutveckling i 
internationella organisationer samt tidigare erfarenhet av olika 
styrelseuppdrag har jag haft förmånen att lära mig massor om 
människor och processer. Haft roller som linjechef, 
projektledare/förändringsledare samt matrisansvar för högre 
ledare/chefer. Sedan 2016 driver jag eget företag med olika 
varumärken. Innehar en ICF - PCC certifiering samt är certifierad 
INLPTA NLP Trainer.
Om mig som person

Jag vill bidra till att göra världen till en bättre plats genom att aktivt bygga en coachingkultur i det svenska samhället och på 
våra arbetsplatser. Min erfarenhet av att arbeta med internationella organisationer där alla jobbar mot gemensamma mål 
motiverar mig att skapa ett ”tillsammanskap” inom ICF Sverige. Jag vill hjälpa till att bygga ett ICF där vi tillsammans sätter 
mål, genomför aktiviteter och tillsammans skapar värde för såväl våra medlemmar som för våra medlemmars kunder. Om 
man utbildat sig i enlighet med ICFs kärnkompetenser och riktlinjer och jobbar som professionell coach skall man enkelt 
förstå fördelarna med sitt medlemskap i ICF Sverige. Man helt enkelt inte ha råd att inte vara medlem. 

Dennis Larsson ICF Styrelse, ordf



Bakgrund och erfarenhet

Jag är en bred generalist med stort intresse för samhällsutveckling på fritiden, där jag haft olika 
styrelseuppdrag bland annat som vice ordförande för Sjöstadsföreningen med olika kring att förnya en 
ny stadsdel, cirkulär ekonomi och övriga samverkansprojekt för hållbar stadsutveckling. Jag har också 
haft internationella 1-års pro-bono projekt inom ramen för Cherie Blair Foundation som Business Coach 
och stödja företagsledare och företagande bland annat i Kenya.

Om att bidra i ICF

De senaste 10 åren har jag jobbat med olika konsultuppdrag kring förändring & utveckling med fokus
inom ledarskap-, team- och organisationsutveckling. Uppdrag som omfattade att vara affärsdriven och att 

samverka för att bland annat utveckla olika ledarprogram, ledarskapsdagar samt strategiska HR-projekt. 
Innan dess har jag haft en anställning som professionell Internationell sälj-, ledarskap- och teamtränare. 
Jag är har en fil.mag inom Ekonomi samt HR-utbildning vid universitet samt ett 10- års löpande 
vidareutbildningar med bland annat HumaNova som organisationskonsult, olika interna utbildningar hos 
Krauthammer International och globala ”thought leaders” hos WBECS. Jag är professionell ICF/PCC coach och 
av min nyfikna natur inom digital utveckling har jag nu valt att jobba med coaching yrket bland annat som 
”digitala coach” på EMEA plattformarna Coach-hub och Sharpist samt även vara engagerad i styrelsen för 
digital ledarskapsträning hos Yomento.

Om mig som person

Mitt mål och engagemang som ledamot i ICF styrelsen är att skapa nytta och vara del av en positiv kraft kring samhällsutveckling via coaching.  Som 
professionell coach är det en självklarhet att ställa upp som styrelseledamot i ICF Sverige under en mandat period och bidra till utvecklingen för oss 
alla coacher. Precis som revision- och advokatbyråer har sina certifieringar av medlemmar och löpande krav på certifiering så ser jag vår profession 
inom coaching likvärdig. Coaching är ett yrke. Med det sagt hur viktigt det är att visa omvärlden kring vad ICF står för och vilka krav, värderingar och 
regler som krävs för att vara en ICF-coach. Jag blir lätt engagerad av medlemsnytta men är samtligt nyfiken och trivs att kommunicera och driva olika 
projekt framåt. Det är min förhoppning att mina styrkor kan vara del, tillsammans med övriga i styrelsen, att vidareutveckla ICF Sverige som en viktig 
förening som gör sig synlig i näringslivet i stort. 

Malin Avalon Engquist
ICF Styrelse 2021

Övriga intressen är att vara ute i naturen med olika aktiviteter. Jag har bla. genomfört tre svenska klassiker i olika distanser, Kebnekaise classic vinter
& sommar, bestigit ett 20-tal alpina toppar. Jag är utbildad äventyrare och har jägar- & skepparexamen. Numera har jag lagt tävlingar åt sidan och har 

istället utvecklat en mindre resebyrå med min man där vi tar med grupper i naturen på olika sätt. Konst, design, inredning, mat & vin, golf, ridning, 
landsvägscykling och skidor är också andra intressen. Jag är en f.d Stockholmare som numera trivs att bo och jobba i Malmö och i Skånelandet. 



Bakgrund och erfarenhet

Jag är en passionerad person som ger mycket av mig själv och tycker om 
att skapa nya vägar. Älskar det personliga mötet, att ha många bollar i 
luften och att ständigt utvecklas som människa och även hjälpa andra 
människor att komma vidare i livet. Jag drivs av att bygga och att se saker 
att växa från ax till limpa. Till vardags har jag en aktiv livsstil som gärna 
toppas av skidåkning och härliga skogsutflykter med familj och vänner när 
tillfälle ges. Äta och laga god mat är även en hobby!

Om att bidra i ICF

Jag har de senaste 10 åren jobbat som VD (kedjeledare) och har stor 
erfarenhet kring förändringsarbeten på både strategisk samt operativ nivå i 
liknande medlemsorganisationer som ICF. Jag har även verkat internationellt 
under några år i Spanien på bland annat Exportrådet och Handelskammaren. 
De närmaste två åren har professionell coaching varit i fokus och det är 
fantastiskt kul,  jag tog därför beslutet att ägna min fulla tid till detta för ca ett 
år sedan. Jag är certifierad professionell coach på ACC-nivå.

Om mig som person

Jag brinner för att stärka coachyrket på den svenska och internationella marknaden, både privat och i företag. Jag tror på att 
alla borde ha en coach! Jag vill höja nivån och ladda namnet coach med professionalism. Jag tror även på en stark tillväxt för 
coachyrket de kommande åren och att ICF har stor potential till att byggas till en viktig och värdefull organisation med allt 
vad det innebär för våra befintliga och nya potentiella medlemmar. Jag kommer att gå in i detta uppdrag som 
styrelseledamot i ICF´s styrelse med stor passion, kraft och massor av energi - jag ser mycket fram emot två händelserika år. 

Caroline Rosado
ICF Styrelse 2021



Bakgrund och erfarenhet

Bor i Stockholm och på Nordkoster, uppvuxen I Kiruna med sommrarna i 
Skåne, läste på Handels i Göteborg. 

Drivs av mervärdet och glädjen i att arbeta med människor på deras 
förändringsresan, för att nå sin fulla potential. Har ett helhetsperspektiv, är 
lösningsfokuserad och resultatinriktad. 

Om att bidra i ICF

Civilekonom med +25 års erfarenhet från globalt arbete av olika 
funktioner inom bank/finans. Arbetat som linjechef,  i 
ledningsgrupp, styrgrupper och som projektledare med olika 
globala grupper och individer, i initiativ som medför förändring. Är 
ACC certifierad sedan 2017, verksam med inriktning på omställning, 
karriär, grupper och ledarskap samt mentorskap.

Om mig som person

Jag vill fortsätta att bidra inom ICF styrelse på den spännande resan vi är i. Med mitt erfarenhet från stora företag och mitt 
utifrån och in perspektiv, vill jag bidra med att coaching når ut och sprids i företag/organsationer. Jag vill fortsätta att bidra i 
styrelsearbetet med strategiskt arbete och skapa mervärde för medlemmar och nya medlems former.

Lena Asplund Sander, ICF Styrelse



Bakgrund och erfarenhet

Jag drivs av att söka och finna förbättringsmöjligheter i såväl den tekniska 
som den organisatoriska och sociala dimensionen.
Min strävan är att söka sammanhang där jag tillsammans med andra kan 
vara kreativ, lösningsfokuserad och hålla ett helhetsperspektiv.

Om att bidra i ICF

Nyfikenhet på det mesta har lett mig via teknik- och 
samhällsbyggarfokus till utbildningar såsom Coach (PCC) och terapeut 
med Gestalt som utgångspunkt. Jag har arbetar som konsult i företag 
och myndigheter sedan 30 år, huvudsakligen med utvecklingsarbete 
för ledningsgrupper, chefer, team och arbetsplatser.

Om mig som person

Jag har alltid varit nyfiken på alternativ till det västerländska synsättet på mänsklig utveckling och därför skaffat erfarenhet av 
den österländska vägen till utveckling genom sammanlagt 5 månaders vistelse i klostermiljö i Indien.
Som medlem i styrelsen vill arbeta för ökad medlemsnyttan genom att verka för en fortsatt utveckling av verksamheten så att 
fler ska tycka att det är intressant att vara med i ICF.
Bl.a. genom programverksamhet för medlemmarnas kompetensutveckling samt utåtriktade aktiviteter som gör coachens 
kompetens intressantare för företag och organisationer.

Lars Lagerstedt, ICF Styrelse 



Bakgrund och erfarenhet

Jag är född i Australien av svenska föräldrar och vi flyttade tillbaka till Sverige när 
jag var barn. Min uppväxt innebar möten med många människor samt erfarenhet 
av familjeföretag och det lade grunden till min sociala förmåga och nyfikenhet att 
lära känna människor och se att vi alla är olika med olika livserfarenheter och att vi 
alla agerar utifrån vår egen sanning.
Med make och barn och barnbarn är mina dagar fyllda med familjestunder och jag 
tycker också om att vara ute i naturen. Olika tv-dokumentärer är alltid intressanta 
och lärorika och ger mig nya perspektiv på livet.

Om att bidra i ICF

Jag har arbetat med ekonomi/inköp/projektuppdrag sedan 80-talet. Under 90-talet 
började min utbildning mot det mjuka och personliga mötet med att kunna hjälpa 
människor via det kraftfulla verktyget som samtals processer innebär med Kognitiv 
Beteende Terapi/Acceptance and Commitment Therapy / Reflexologi / Mindfulness
/ Meditation. Jag letade efter den sista pusselbiten och när jag i mitt sökande 
hittade ICF professionell coaching då visste jag att det var den biten jag letade efter 
och nu är jag utbildad till ICF Professional Certified Coach (PCC)

Om mig som person

Mitt engagemang och mål som ledamot i ICF styrelse är att vara med och arbeta för att tydliggöra att professionell coaching är 
ett yrke och visa på vilka positiva och kraftfulla resultat det innebär i en organisation när man anlitar professionella coacher.
Sedan barnsben har jag alltid hjälpt och stöttat människor och jag har alltid varit där när människor i min omgivning haft ett 
behov av att prata om saker som tyngt dem på något sätt. Jag är en person som blickar framåt och ser möjligheter och jag tar 
lärdom av mina livserfarenheter och bär dom med mig som en otrolig guldskatt av insikter och kunskap. Jag har alltid hjälpt 
människor som inte vågat föra sin egen talan och min övertygelse är att tillsammans är vi starka och att kunna hjälpa varandra 
och arbeta i team mot samma mål är en självklarhet för mig. Mina styrkor är att jag ser helheten och är flexibel, samtidigt som 
jag tycker om ordning och reda och jag ger mig inte i första taget. 

Carrol-Ann Ewertsdotter Larsson 
ICF Styrelse 



Bakgrund och erfarenhet

Jag flyttade tillbaka till Sverige för 1,5 år sedan efter många år i 
Storbritannien. Jag tar med mig erfarenheter och kunskaper, som 
bidrar till glädjen jag känner med att få arbeta med människor i 
deras utveckling att nå sin fulla potential.

Om att bidra i ICF

Jag har 30-års internationell erfarenhet som entreprenör och chef 
inom offentlig- och privat sjukvård och inom rekrytering i 
Storbritannien och i Sverige. I mitt arbete i styrelse, lednings grupp, 
som linjechef och projektledare har jag arbetat med organisationer, 
grupper och individer i med- och motgång och i förändringar. 
Sedan 2016 arbetar jag med internationell ledarskaps coaching och 
mentorskap. ICF ACC certifierad och Certified Business 
Communication Master Practitioner.(INLPTA)

Om mig som person

Jag vill gärna bidra till styrelsearbetet med att strategiskt arbeta tillsammans för att skapa värde för nuvarande och nya 
medlemmar. Områden som medlemsförmåner , ett aktivt inkluderande medlemskap , positionering  av coaching som en 
profession är delar som speciellt intresserar mig.

Katarina Callaghan, ICF Styrelse 



Bakgrund och erfarenhet

Mina tre drivkraft har alltid varit att skapa förändring, personlig utveckling och nyfikenhet. Jag 
har hela mitt liv varit ideellt engagerad i föreningar och styrelser; från elevrådet, scouterna, 
politiken, fotbollen, fredsrörelsen, uppstartsbolag och kommunala bolag - till att vara ordförande 
för en internationell NGO i Irak med 100 anställda. Mormor var holländska, morfar engelsman, 
farmor fransyska och farfar svensk. Mamma satt flera år i japanskt koncentrationsläger och 
tvingades sedan fly från Indonesien i det efterföljande befrielsekriget. Där finns nog grunden för 
mitt engagemang i det internationella, mänskliga rättigheter och fredsfrågor. Har professionellt 
gått från att vara expert, över till att fungera som managementkonsult för att till slut landa i 
coach och teamcoachrollen. Har insett att det inte hjälper att skapa smarta lösningar för företag 
och organisationer om inte ledarna och ledningsteamen också utvecklas. I min coachroll brukar 
jag få uppskattning för min analysförmåga, att jag inger trygghet, min kommunkativa förmåga 
och att jag har lätt för att skapa förtroende hos både höga chefer och medarbetare. Privat har jag 
de senaste åren begåvats med två barnbarn som förgyller mitt liv.

Jag har arbetat i över 30 år med att utveckla organisationer, ledare och team. I ett tidigare liv 
jobbade jag som talskrivare och politiskt sakkunnig i regeringskansliet, med ansvar för högre 
utbildning och forskning. Mycket av mitt arbete sedan dess har skett i skärningspunkten mellan 
det privata, det offentliga, forskningen och civilsamhället. Flera år jobbade jag med att utveckla 
chefer i det kurdiska regeringskansliet i Irak. Idag fokuserar jag på team- och ledarskapscoaching, 
och 2018 skrev jag tillsammans med en kollega ”Att leda team – 60 tips som ökar din 
systemintelligens”. Är ACC och CPTPC certifierad och har en PCC utbildning från Leapfrog.

Om mig som person

Ledarskapsutveckling och teameffektivitet är en affärsstrategisk fråga för alla företag och organisationer idag, och det är min personliga 
övertygelse att coaching är det mest effektiva sättet att stötta både ledare och organisationer i deras utveckling. ICF har, enligt min uppfattning, en 
väldigt viktig roll i att marknadsföra coachingen ut mot företag och det offentliga. Som branschorganisation har ICF också ett viktigt uppdrag att 
följa och förmedla forskningen om coaching, och se till att vi som yrkeskår håller oss uppdaterade med aktuell kunskap.

Om att bidra i ICF

Peter Englén, ICF Styrelse



Bakgrund och erfarenhet

Jag tror på individens och gruppens inneboende styrka och förmåga.
En avgörande upplevelse var när ”mitt lag” – det tredje bästa i en
uttagning till juniorlandslaget – vann över de två bästa. Ofta beskrivs
jag som en lugn, trygg och analytisk samordnare som får ut det mesta
av andra. Det som driver mig är också en genuin tro på att det jag gör
kan bidra till ett sundare, effektivare, roligare och bättre arbetsliv.

Om att bidra i ICF

Civilingenjör som sadlade om från att utveckla styrsystem till att
utveckla människor, grupper och organisationer. Numera PCC 
Certifierad coach, UGL- och UL-handledare. Varit vice ordförande i 
en friskolas styrelse och för närvarande ordförande i en ideell
förening. Hjälper individer och grupper att utvecklas.

Om mig som person

Jag vill bidra till att ICF Sverige ska var det självklara valet för professionella coacher och för köpare. Jag är en team- och 
föreningsmänniska och vill bidra med det jag kan. Ibland innebär det att jag kreativt spånar fram nya idéer, ibland att jag 
kritiskt granskar det vi håller på med. Jag brinner för utveckling och anser att det är väsentligt att coacher ständigt utvecklar 
sig själva, och vill att ICF ska kunna erbjuda det.

Lena Sobel, ICF Styrelse
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