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Förslag till ordförandepost, styrelse, revisorer och valberedning till 
Mind - verksamhetsåret 2022 
 

Styrelseordföranden, revisorerna och valberedningen väljs på ett år medan 
styrelseledamöterna har tvååriga mandatperioder. 

Minds ordförande Lina Axelsson Kihlbom lämnade ordförandeposten i november 2021 då 
hon tillträdde som Skolminister. Jacqueline Levi lämnade styrelsen i början av 2022 av 
personliga skäl. Styrelseledamot och tf. styrelseordförande Ingrid Engström meddelade vid 
årsmötet 2022-05-09 att hon av personliga skäl inte står till förfogande för omval.  

Valberedning har valt att minska antalet styrelseledamöter i styrelsen till sju. 

Förslag till Styrelseordförande 
 

Gerhard Bley 2022-2023 Nyval 
 

Gerhard Bley är civilekonom från Stockholms Universitet och utbildad i USA på University of 
Arizona. Under de senaste 25 åren har Gerhard haft en rad ledande befattningar inom 
näringslivet, bl. a. som VD för Kavli, VD för Fagerdala World Foams, VD för Tempur Sverige, VD 
för Defcom, Försäljningsdirektör för Arla Foods och Divisionschef på Arvid Nordquist.  
 
Vidare har han varit styrelseordförande i Täby Galopp, styrelseledamot i AB Trav och Galopp, 
styrelseledamot i St Lukas-stiftelsen samt förtroendeuppdrag i en rad andra kommersiella 
bolag och branschorganisationer.  
 
Gerhard är medgrundare till den ideella föreningen Kontempel, som bedriver en 
landsomfattande verksamhet för existentiell hälsa. Han verkar också inom Katarina församling, 
där han bl. a. leder existentiella grupper. För drygt tio år sedan lanserade Gerhard begreppet 
empatiskt ledarskap i sin bok ”Instinkt eller insikt – bättre resultat genom empatiskt ledarskap”. 
Idag utbildar han i det empatiska ledarskapet i olika sammanhang, bl. a. i samarbete med 
Novare Leadership Academy. Gerhard är också en anlitad mentor till andra ledare.   
 

Förslag till styrelse 
 

Marie Åsberg och Haroon Nooristani står ej till förfogande för omval. 

Cecilia Lundmark 2021-2023  
Christina Wahlström 2021-2023  
David Clinton 2022-2024 Omval 
Helena Bornholm 2022-2024 Omval 
Sven Bremberg 2022-2024 Omval 
Bo Runesson *) 2022-2024 Nyval 
Jesper Hansén **) 2022-2024 Nyval 
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*) Bo Runeson är överläkare, professor emeritus i psykiatri vid Karolinska Institutet. Han 
skrev sin avhandling om suicid hos unga efter att ha intervjuat föräldrar och närstående. Han 
har också gjort studier av suicid som har byggt på samtal med personer som gjort 
suicidförsök eller på data från nationella folkhälsoregister. Forskningen handlar bl. a. om 
självmordsrisk vid depression och bipolaritet. Han har varit vetenskapligt råd på 
Socialstyrelsen, SBU och har f n samma funktion i Kriminalvården och Suicide Zero. Han har 
varit ledamot av Svenska Läkaresällskapets styrelse och flera forskningsstiftelser. 

**) Jesper Hansén har många års erfarenhet från ledande positioner inom det civila 
samhället, både som styrelseledamot och som anställd. Efter juridikstudier i Sverige och 
England har Jesper arbetat 25 år med bistånd och mänskliga rättigheter, bland annat på 
Fonden för mänskliga rättigheter som generalsekreterare och på Rädda Barnen som 
biträdande humanitär chef samt Asien- och Europachef. Jesper har suttit i styrelsen för 
Svenska sektionen av Amnesty International och för Kvinna till Kvinna. Sedan 2018 är han 
generalsekreterare på MyRight, den svenska funktionsrättsrörelsens biståndsorganisation.  

Förslag till auktoriserade revisorer 
 

Ordinarie revisor Bodil Nordin, 
Grant Thornton  fd Suppleant 

2022-2023 Omval 

Suppleant Lena Johnson,  
Grant Thornton fd Ordinarie
  

2022-2023 Omval 

 

Förslag till lekmannarevisorer 
 

Gunnel Thorstensson och Rolf bergström står inte till förfogande för omval. 

 

Ordinarie Torbjörn Korsell *)
  

2022-2023 Nyval 

Suppleant Gun-Britt Berg **)
  

2022-2023 Nyval 

 

*) Torbjörn Korsell är lärare och musiker med lång föreningslivserfarenhet. Han är ledamot i 
Malung-Sälens barn- och utbildningsnämnd samt Kultur- och fritidsnämnden och aktiv som 
såväl mentor som volontär på Äldrelinjen och Självmordslinjen. 

**) Gun-Britt Berg är socionom och leg. psykoterapeut. Hon har under många år arbetat 
inom vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och är nu verksam på 
Föräldralinjen sedan 5 år tillbaka och tidigare även på Äldrelinjen.   
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Förslag till valberedning 
 

Marie-Louise Söderberg *) 
(sammankallande) 

2022-2023 Nyval 

Cecilia Karlsson **) 2022-2023 Nyval 
Birgitta Solheim Ekwall ***) 2022-2023 Nyval 

 

*) Marie-Louise Söderberg är beteendevetare. Hon har arbetat som kvalitets-och 
utvecklingssamordnare inom psykiatrin. Hon har varit projektledare för olika 
utbildningsprojekt vid Nationellt centrum för suicid forskning och prevention (NASP). Hon 
var med och startade Självmordsupplysningen och Äldretelefonen på Mind och har varit 
verksamhetsledare på dessa stödlinjer. Hon har arbetat vid Sveriges Stadsmissioner med så 
kallade livsberättargrupper. För närvarande arbetar hon som projektledare och sedan 
årsskiftet sakkunnig i ensamhetsfrågor vid SPF seniorerna.  

**) Cecilia Karlsson har en lång erfarenhet från rekryteringsbranschen. Hon arbetar idag som 
Talent Advisor på ett mindre konsult- och rekryteringsföretag inom Life Science och teknik. 
Hon har påbörjat sin yrkeskarriär på Ericssons IT-avdelning, har arbetat både i startups och 
stora internationella koncerner samt haft ledande befattningar. Cecilia är bosatt i Göteborg 
och arbetar därifrån som volontär och mentor på Självmordslinjen och som volontär på 
Livslinjen.  

***) Birgitta Solheim Ekwall är förskollärare. Hon har arbetat som förskolechef med ansvar 
för fyra avdelningar under 18 år. Hon har arbetat som chef vid Bromma Stadsdelsförvaltning 
med uppdrag att leda och styra olika förskoleenheter på central nivå. Efter att ha utbildat sig 
inom specialpedagogik har hon arbetat som rektor på en stadskommunal skola i 14 år. Sedan 
2017 arbetar Birgitta som volontär på Självmordslinjen. 

Valberedningens arbete 
 

Valberedningen har bestått av Marita Bildt (sammankallande), Monica Tegerstedt och Juliana 
Moraes fram till årsmötet 2022-05-09 då Maria Bildt avsa sig sitt uppdrag och Monica 
Tegerstedt och Juliana Moraes valdes fram till årsmötet 2022-06-13.  

Fram till årsmötet 2022-05-09 hade valberedning haft åtta möten under året. Vi intervjuade 
nuvarande styrelse, avgående styrelseordföranden och generalsekreteraren för att få en bild 
av intresse att fortsätta styrelsearbetet och vilka kompetenser som styrelsen nu behövde. Vi 
hade även kontakt med ett antal medlemmar. Vi kontaktade ett stort antal personer för att 
hitta rätt kandidater till de olika uppdragen och utvärderat tre personer för rollen som 
Styrelseordförande.  

Efter det ajournerade årsmötet 2022-05-09 har valberedning haft åtskilliga möten.  Vi har 
haft kontakt med generalsekreteraren och styrelsen. Vi har fått förslag från och varit i kontakt 
med medlemmar och anställda på kansliet. Därefter har valberedning genomfört ett urval 
och intervjuat ett flertal personer.  

Juliana Moraes & Monica Tegerstedt  

2022-06-02 


