Magnus Sjölund - ordförande (omval, 1 år)
Magnus har ett förflutet som officer inom försvarsmakten där han slutade sin
karriär som fartygschef på ubåten Södermanland. Efter försvaret arbetade han
som ledare inom olika delar av Telia, VD Telia Promotor AB, vVD Telia
International Carrier AB. Efter Telia har Magnus arbetat som Interim Manager
i olika roller såsom VD, HR Chef, Affärsområdeschef m.fl. Fokus är
förändringsledarskap med fokus på affärer och individer.

Viola Gad
Viola är journalist, utbildad vid Columbia Journalism School i New York. Hon
har arbetat för bland annat TIME, Popular Science och Buzzfeed. Hon
utvecklade nyhetsvideo-konceptet för svenska publicisten KIT och inför valet
2018 ledde hon den Facebooklivesända partiledarutfrågningen
#duställerfrågan. Från och med maj 2019 jobbar hon som vetenskapsreporter
med inriktning på miljö- och klimatfrågor på SVT.

Karin Zingmark
Karin har över 20 års erfarenhet av att driva förändring inom främst media,
tech och IT, senast i rollen som marknadschef på Microsoft. Idag är hon en
efterfrågad föreläsare och strategisk rådgivare på temat ledarskap och
kommunikation och är aktuell som författare till Maxa Snacket - Så når du
framgång genom digital kommunikation. Hon sitter i styrelsen för
Bredband2, Inet och IAB.

Olle Söderberg - ledamot (omval 2 år)
Olle 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. Olle är utbildad affärscoach (PCC).
Han har suttit i ett flertal styrelser, både börsbolag, ägarledda företag och
organisationer. Senast fem år i Barncancerfonden

Kjell Bergfeldt

Kenth Naucler

Lise Tormod

Henrik Steinbrecher

Kjell Bergfeldt - ledamot
Kjell är 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 stödfunktionen,
samt medverkat i framtagandet av nationella vårdprogram för cancerpatienter.

Kenth Nauclér - ledamot
Kenth har erfarenhet av ledarskap i verksamheter från 10 till 200 anställda med 10 till 200
miljoner i omsättning. Han har mångårig erfarenhet av ledarskap i en ”politisk” miljö och
styrelseerfarenhet från stora och små verksamhet. Kenth har erfarenhet av snabb tillväxt,
nerdragningar, strukturförändringar och omorganisationer samt förvärvat en djup
förhandlingserfarenhet och erfarenhet av arbetsrätt Som chef har Kenth är legitimerad
sjuksköterska med psykoterapiinriktning, har bedrivit juridikstudier på Stockholms universitet, är
diplomerad mentor (HumaNova) och genomgått många ledarskapsutbildningar, bland annat
Integrerat ledarskap på IFL.

Lise Tormod - ledamot
Lise har arbetat med affärsutveckling som rådgivare inom en rad olika branscher i Sverige och
internationellt i tio år. Hon är en driven navigatör i komplexa transformationsarbeten och har tung
meritlista som stöd till ledningsgrupper i jakten på morgondagens, banbrytande affärs-modeller.
Hon brinner för att 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.
Lise är utbildad civilingenjör inom Industriell Ekonomi vid Lund tekniska högskola och sitter idag i
styrelsen för Cordial AB, tidigare styrelseledamot i Mountain Works AB.

Henrik Steinbrecher - ledamot
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, som globalt ansvarig för verksamheten för medelstora företag, med fokus på ägarledda,
privata och entreprenörsdrivan företag. Hans expertis ligger primärt i strategiarbete för att växa
och utveckla verksamheter.

Catharina Hamilton Padin - turordning nr 1
Catharina har närmare 40 års bakgrund i den internationella
kongressindustrin. Catharina etablerade och drev i drygt 20 år
företagsgruppen Congrex som organiserade kongresser världen över på
uppdrag av multinationella aktörer. Sedan 2003 har Catharina varit konsult
inom mötesindustrin samt ansvarat för Hotell och värdskapsprogrammet på
Restaurang- och Hotellhögskolan vid Grythyttan och Örebro universitet

Anna Spendrup - turordning nr 2
Anna arbetar som PR och event manager på Spring Wine & Spirits. Har flera
styrelseengagemang i Handelskammaren, Spendrups Bryggeri AB, Loka
Brunn AB, Loka Trading AB och DJALL AB. Anna bidrar med erfarenhet
inom CSR frågor, styrelsearbete och har ett stort kontaktnät.

Janos Pataky - turordning nr 3
Janos är Civilekonom med erfarenhet av fondkommission och
chefstjänster på en lång rad kapitalförvaltnings- och finansbolag.
Styrelseerfarenhet: Som ledamot i CancerRehabFondens styrelse sedan
flera år tillbaka. och bred erfarenhet av förvaltning, riskspridning och
finansiella instrument.

Erik Albenius, auktoriserad revisor (omval, 1 år)
Erik är auktoriserad revisor med 11 års erfarenhet inom revision. Han är
specialiserad på revision av ideella organisationer och arbetar på byråns
kontor för ideell sektor i Stockholm.
Erik är vald revisor i ett antal stiftelser och föreningar, samt arbetar som
granskningsansvarig på större uppdrag. Vidare har han stor erfarenhet av
granskning av organisationer med 90-konto och som är medlemmar i FRII.

Cecilia Luther, revisorssuppleant (nyval, 1 år)
Cecilia är auktoriserad revisor och arbetar på PwCs kontor för Ideell sektor i
Stockholm, främst med ideella föreningar inom revisions-, skatte- och
redovisningsområdet. Cissi har ett genuint intresse för att arbeta med ideella
organisationer och har utvecklat en hög kompetens inom revisions- och
granskningsstandards för intygande gentemot olika kategorier av
bidragsgivare.

Stockholm den 5 april 2019

Valberedningen
Anne Wolf, Fanny Sachs, Lotta Nilert
Ytterligare info: http://www.cancerrehabfonden.se/om-oss/organisation-och-styrelse/

