CancerRehabFondens styrelse 2018-2019
Ordförande:
Magnus Sjölund
Yrkeserfarenhet: Lång erfarenheten som VD inom flera olika branscher, nu VD Bright Group Sweden
AB med erfarenhet av strategisk och operativ verksamhetsutveckling. Magnus har lång erfarenhet
som ledare och har en dokumenterad erfarenhet av förbättringsarbete i olika branscher och
organisationer.
Styrelseerfarenhet: Tidigare Styrelseledamot i Ljud Ljus & Bildbranschen LLB, Styrelsemedlem
OneTwoSales AB , Styrelseordförande Telia Light AB, Styrelseordförande Sonera Juxto AB,
Styrelsemedlem AFCEA, Styrelsemedlem Service Automation Group AB
Kan bidra med: God verksamhetsförståelse och effektivt förbättringsarbete.

Vice ordförande:
Kenth Nauclér
Yrkeserfarenhet: Tidigare förbundsdirektör i Arbetsgivaralliansen under femton år. Som sådan byggt
och utvecklat en professionell verksamhet med hög kompetens. Arbetar idag som seniorkonsult i
eget bolag med ledarutveckling och problemlösning inriktad på ideella sektorn. Legitimerad
sjuksköterska och juridikstudier från Stockholms Universitet.
Styrelseerfarenhet: För närvarande vice ordförande i Stiftelsen Röda korshemmet som driver Röda
Korsets högskola och ordförande i Svenska Rovdjursföreningen. Tidigare erfarenhet från en mängd
styrelser i ideella organisationer.
Kan bidra med: Medverka i vidareutvecklingen av styrelsearbetet och organisationen.

Ledamöter:
Kjell Bergfeldt
Yrkeserfarenhet: VD för Skandionkliniken i Uppsala. Överläkare inom cancervården med chefs- och
ledningsuppdrag från Regionala Cancercentrum, Karolinska Universitetsjukhuset och Skånes
Universitetssjukhus i Lund. Har lett flertal utvecklingsprojekt i cancervården, bland annat
genomförande av regional cancerplan, utveckling av klinisk forskning och digitala stödfuntkionen,
samt medverkat i framtagandet av nationella vårdprogram för cancerpatienter.
Styrelseerfarenhet: Ordförande Svenska Sällskapet för Gynekologisk Cancer, sitter i styrelsen för
Svensk Onkologisk Förening.
Kan bidra med: Ökat förtroende för CancerRehabFondens arbete, ökad förståelse och kunskap om
forskning och aktuell utveckling inom cancervården/rehab i Sverige. Kan föreslå lämpliga
rehabiliteringsprogram för den som drabbats av cancer.

Charlotte Aschberg
Yrkeserfarenhet: Journalist som arbetat på bl.a. Expressen och på SVT, där hon bland annat varit
programledare för ”Barntillåtet”. Har även arbetat som programledare för debattprogrammet
”Lotta” i kanal 5. Arbetar numera som frilansjournalist med specialintresse för hälsa och friskvård.
Har studerat alternativmedicin vid Karolinska Institutet.
Styrelseerfarenhet: Som ledamot i CancerRehabFondens styrelse sedan flera år tillbaka.
Kan bidra med: Bred erfarenhet och kännedom om medievärlden i stort. Initierade
CancerRehabFondens Journalistpris.

Henrik Steinbrecher
Yrkeserfarenhet: Henrik verkar som rådgivare till familjeföretag i Norden och deras styrelser. Han är
aktiv inom fastighetssektorn och arbetar för ett antal ideella verksamheter. Henrik har en lång karriär
inom PwC, bla som Senior Partner för PwC Sverige samt senast som globalt ansvarig för
verksamheten för medelstora företag, med fokus på ägarledda, privata och entreprenörsdrivan
företag.
Styrelseerfarenhet: Erfarenhet från styrelsearbete inom PwC, FAR-föreningen för auktoriserade
revisorer, RICS- Institution of Chartered surveyors, SACC New York- Svensk Amerikanska
handelskammaren i New York, Beril Edlunds stiftelse, samt som rådgivare till Styrelser inom privat
och offentlig sektor i Sverige.
Kan bidra med: Expertis i strategiarbete för att växa och utveckla och effektivisera verksamheter.

Lise Tormod
Yrkeserfarenhet: Lise Tormod är VD för Cordial AB och har arbetat med affärsutveckling som
rådgivare till inom en rad olika branscher i Sverige och internationellt i över tio år. Hon är en driven
navigatör i komplexa transformationsarbeten och har tung meritlista som stöd till ledningsgrupper i
jakten på morgondagens, banbrytande affärsmodeller. Lise är utbildad civilingenjör inom Industriell
Ekonomi vid Lund tekniska högskola.
Styrelseerfarenhet: Sitter i styrelsen för Cordial AB samt tidigare styrelseledamot i Mountain Works
AB.
Kan bidra med: Med en stor drivkraft kan Lise i rollen som rådgivare frigöra verksamheter och
individers fulla potential och därigenom öka deras egen genomförandekraft så att de kan nå sina mål
och långsiktigt hållbara resultat.

Ulrika Viklund
Yrkeserfarenhet: Ulrika har nyligen varit med och öppnat House Be, Åres nya startuphub, där hon
tillsammans med övriga grundare skall locka fler entreprenörer att bosätta sig i Åre. Med ett starkt
nätverk av investerare och mentorer har House Be redan etablerat sig på startup-kartan. Operativt
jobbar Ulrika som VD på filmtjänsten Plejmo och var tidigare Director International Growth på Spotify
och har en tung bakgrund inom digitala tjänster och internationell tillväxt.
Styrelseerfarenhet: Ulrika sitter i tre styrelser, Idea2Innovation - ett Åre bolag, GodEl och My
Academy.

Kan bidra med: Ulrika har en tung bakgrund inom digitala tjänster och internationell tillväxt.

Olle Söderberg
Yrkeserfarenhet: Olle är utbildad affärscoach (PCC) och har lång erfarenhet av varumärkesarbete och
kommunikation, från analys och strategi till reklam och större evenemang. Olle har varit
marknadschef för Volvo Personbilar Sverige och SEB. Han initierade och var vd för projektet
Olympiabåten under OS i Barcelona. Olle har drivit egen reklambyrå och varit vd för
Hall&Cederquist/Young&Rubicam.
Styrelseerfarenhet: Olle har suttit i ett flertal styrelser, både börsbolag, ägarledda företag och
organisationer, senast fem år i Barncancerfonden.
Kan bidra med: Varumärket och medarbetarna är våra största tillgångar. Olle har arbetat med båda i
många år och kan bidra med sina kunskaper och erfarenheter.

Suppleanter:
Anna Spendrup
Yrkeserfarenhet: Arbetar som PR och event manager på Spring Wine & Spirits.
Styrelseerfarenhet: Har flera styrelseengagemang i Handelskammaren, Spendrups Bryggeri AB, Loka
Brunn AB, Loka Trading AB och DJALL AB.
Kan bidra med: Erfarenhet inom CSR frågor, styrelsearbete och har ett stort kontaktnät.

Janos Pataky
Yrkeserfarenhet: Civilekonom med erfarenhet av fondkommission och chefstjänster på en lång rad
kapitalförvaltnings- och finansbolag.
Styrelseerfarenhet: Som ledamot i CancerRehabFondens styrelse sedan flera år tillbaka.
Kan bidra med: Lång och bred kunskap samt erfarenhet av förvaltning, riskspridning och finansiella
instrument.

Kjell Andersson
Yrkeserfarenhet: Kjell har mångårig erfarenhet från bla media med fokus på affärsutveckling i roller
som både VD, Mc och Fc. Visionär ledare med ett tydligt fokus på här och nu. Har varit ansvarig för
flertalet organisatoriska förändringsresor och genomföranden av effektiva försäljnings- och
marknadsstrategier.
Styrelseerfarenhet: Kjell har suttit i flera mindre bolagsstyrelser. Som management konsult arbetar
han som strategiskt bollplank och stöd till ägare, styrelse och VD.
Kan bidra med: Erfarenhet inom ledarskap, marknad, försäljning och affärsutveckling.

Revisor:
Erik Albenius
Anställd på PwC. Specialiserad på revision av ideella organisationer med stor erfarenhet av
granskning av organisationer med 90-konto och som är medlemmar i FRII.

Revisorssuppleant:
Elin Götling
Anställd på PwC.

