
    
 

 
valberedningen@asis.se 

1 (6) 

Valberedningens förslag för 2017 

Nominering av styrelse för ASIS International Sweden, chapter 197 
 

Förutsättningar 

 
Styrelsen består år 2016 av 10 personer. Claes Schlyter avgick ur styrelsen under året med 
anledning av utlandstjänstgöring och ersattes av Marina Johansson. Zendry Svärdkrona avgick 
under hösten av privata skäl och ersattes ej.  
De som har avböjt omval är Per Rosén, CPP, Eva G Qvarnström, Johan Eriksson och Marie Agelii. 

Valberedningen har med styrelsens hjälp efterlyst nomineringar och frivilliga för 
förtroendeuppdrag via e-post och hemsidan och personliga samtal. Inga förslag inkom till 
valberedningen varför valberedningen i huvudsak har fått arbeta uppsökande bland föreningens 
medlemmar. Totalt nio valberedningsmöten har hållits. 

En enig valberedning har sammanställt nedanstående förslag med förhoppning om att det är 
den bästa styrelsen att leda föreningens arbete på ett sådant sätt att vi vidareutvecklar 
föreningen enligt ASIS Internationals strategi och attraherar fler medlemmar. 

 

Valberedningens förslag  

 
Följande personer nomineras till styrelsen för verksamhetsåret 2017, med start den 1 januari 2017.  
 
Namn  Funktion  Förslag 

Peter Claeson  Ordförande  Omval  1 
Andrew Spry  Vice ordförande Omval  2 
Carl-Johan Wallenklev Sekreterare  Nyval  3 
Magnus Fjällstgröm Kassör  Nyval  4 
Sofia Cerwall    Nyval  5 
Emil Egetoft    Nyval  6 
Kristian Lundin, PSP   Nyval  7 
Pontus Winstén   Omval  8 
Sven Lindeberg   Nyval  9 
Christina Svennberg   Nyval  10 
Malin Ekblad    Nyval  11 
 
Revisorer 

Hans Rosander, CPP Revisor  Omval 
Lars Zetterström, CPP Vice revisor  Omval 
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Presentation av kandidater till styrelsen 

Valberedningen har iakttagit styrelsens och medlemmarnas önskemål om kontinuitet i styrelsen. 
Det är olyckligt när styrelsemedlemmar, som har accepterat ett förtroendeuppdrag och valts av 
årsmötet, hoppar av under pågående mandatperiod vilket tyvärr varit fallet under året.  
Oförutsedda händelser som kräver omprioriteringar sker dock och måste hanteras vilket 
styrelsen under året har gjort. 

Fördelen med en stor styrelse och flera arbetsgrupper är att risken för avbrott under året 
minskar men det ställer desto större krav på ledningen av styrelsearbetet. 

Valberedningen vill påminna om att styrelseuppdraget är frivilligt och sker på egen 
bekostnad, precis som för alla andra volontäruppdrag inom ASIS International. 
 
 

Ordförande 
 

Peter Claeson 

Medlem 216102 sedan 2010 
Bor i Åkers Styckebruk 
 
Koncernsäkerhetschef på Scandic Hotels sedan 2011. Tidigare 
säkerhetschef på Södersjukhuset, Åhlens och Stadium. 
Medlem i Advisory board på SSFs säkerhetschefscertifiering SSF 
1071, medlem i Brandskyddsföreningens arbetsgrupp 
Brandskyddsledarna. Certifierad Säkerhetschef på 

Företagsuniversitetet, Certifierad Säkerhetschef enligt SSF 1071, Certifierad Brandskyddsledare 
enligt CFPA Europé standards. 
 
 

Vice ordförande 
 
Andrew Spry 
Medlem 299488 sedan 2010-09-16 
Bor i Stockholm 
 
Andrew har sedan 1995 arbetat inom bevakningsbranschen i olika 
positioner. Sedan grundandet 2003 av det som nu är Tempest Group 
har verksamheten kommit att växa och omfattar nu över 300 
anställda och med fortsatt tillväxt. Bolagen har utnämnts till DI Gasell 
och bevakningsbolaget Tempest Security har två år i följd nominerats 

till Årets bevakningsföretag. Andrew har sedan universitetsstudierna varit aktiv i olika 
föreningar och deras styrelser och även hunnit med att starta och avyttra ett bolag i Förenade 
Arabemiraten. Andrew valdes till vice ordförande 2015. 
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Sekreterare 
 

Carl-Johan Wallenklev 
Medlem 301090 sedan 2010-11-01 
 
Har arbetat 8 år som 
säkerhetssamordnare på Uppsala universitet centralt på 
säkerhetsavdelningen. De frågor jag arbetat med på UU är inom fysisk 
säkerhet och brandskydd i byggprojekt. Har ingått i universitetets 
krishantering och varit med och tagit fram riktlinjer för området. Varit 
ansvarig för att handlägga myndighetens verksamhetsförsäkring och 
kontaktperson mot Kammarkollegiet. Har arbetat med museisäkerhet och 
skydd av UU:s konstsamlingar. Vidare har jag arbetat med en rad 
utbildningar som hot och våld, brandskydd, riskhantering, allmän 
säkerhetsutbildning etc. Har även varit med i utvecklingsarbetet med 

universitetets riskhantering gällande egendomsskydd samt riskanalyser i samband med VIP-
besök eller föreläsningar med kontroversiella ämnen.  
För närvarande arbetar jag på Statens maritima museer (Vasamuseet m.m.) som Fastighets och 
säkerhetshandläggare. Här arbetar jag med frågor gällande teknisk och fysisk säkerhet. 
 
 

Kassör 
  
Magnus Fjällström 
Medlem 287348 sedan 2009-01-16 
Bor i Skåne 
 
2006 examinerades Magnus som säkerhetssamordnare från en av de 
första YH-utbildningarna i säkerhet och har sedan dess arbetat inom 
Malmö stads centrala säkerhetsavdelning som säkerhetssamordnare. 
Sedan februari 2016 arbetar Magnus som 
evenemangssäkerhetssamordnare för Malmö stad. Stora och utvecklande 

uppdrag har varit säkerhetsarbetet med Eurovision Song Contest, Malmöfestivalen, 
flyktingkrisen och Påvens besök i Malmö. Magnus ingår även i Malmö stad centrala krisledning, 
är Tjänsteman i Beredskap (TiB) och är vice ordförande i ledningsgruppen för 
Företagsuniversitetets YH-utbildning Säkerhets- och trygghetskoordinator. Förutom sin 
utbildning som diplomerad säkerhetschef från Företagsuniversitetet har Magnus gått en uppsjö 
av utbildningar/kurser från bl.a. MSB, Lunds universitet, Karlstad universitet samt SSF. 
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Övriga ledamöter 
                                                      

Sofia Cerwall    

Medlem 18685052 sedan 2016-05-03 
Bor i Stockholm 
 
Jobbar som Group Security Advisor på Ericsson´s HQ I Stockholm sedan 
januari 2016. Sofia har studerat Data- och Systemvetenskap vid 
Stockholms Universitet och tog examen 2014. Då började hon  på 
Deloitte och jobbade med Informationssäkerhet innan hon gick vidare till 

                   Ericsson. 
 
 
 
 

Emil Egeltoft   
Medlem 290241 sedan 2009-07-02 
Bor i Stockholm 
 
Emil är VD på Brandtec sedan 2013. Brandtec är ett konsultföretag som 
optimerar organisationers brandskydd och 
säkerhetsställer att brandlarmet med dess styrfunktioner fungerar. Tidigare 
verksamhetsutvecklare på Securitas och 
brand- och säkerhetssamordnare på Muskö Örlogshamn. Har författat boken 

Rekommendation för insatsplan åt Brandskyddsföreningen. Utbildad i Skydd mot olyckor och 
därefter vidareutbildad till brandbefäl/brandinspektör. 
 

 

Sven Lindeberg 

Medlem 297054 sedan 2010-05-03 
Bor i Stockholm 
 
Säkerhets och Kvalitetsdirektör på Equinix (Sweden) AB, (fd TelecityGroup) 
sedan 2014. Dessförinnan Säkerhetskonsult på Rote Consulting AB fr.o.m. 
Januari 2010. EMEA Data Center Security Officer på HP mellan 2004 – 2007 
och fr.o.m. hösten 2007 Data Center Security Officer för HP’s samtliga 
datacentraler jorden runt WW. Mellan åren 1989 fram till sommaren 2003 

verksam inom Ericssons säkerhetsorganisation. Min kompetens inkluderar  Business Continuity 
Management, Informations- och IT säkerhet, Risk Management och Fysisk säkerhet. 
Medlem i förutom ASIS även i NSD, Sig Security och aktiv i kommitten SIS/TK318 
Informationssäkerhet som SIS Expert (ISO/IEC JTC 1/SC  
27/WG1) för Sverige. 
 
 

Nyval 

Nyval 

Nyval 
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Kristian Lundin, PSP 
Medlem 318125 sedan 2012-11-26 
Bor i Skåne 
 

Har arbetat inom säkerhetsbranschen sedan 2006 inom olika bolag 

och olika befattningar med inriktning på säkerhetsteknik. 2013 blev 

jag ASIS board certified physical security professional (PSP).  

 
 

 
 

   

 

Pontus Winstén 

Medlem 18566398 sedan 2014-01-13 
Bor i Göteborg 
 
Pontus har arbetat med säkerhet sedan 2013. Idag arbetar han som 

analytiker på 4C Strategies. 

Han har en fil. kand. i sociologi från risk- och krishanteringsprogrammet vid 

Mittuniversitetet i Östersund och har även läst fristående kurser i bl.a. 

riskfilosofi och juridik. Pontus har ett stort intresse för branschens utveckling och 

modernisering, samt dess nya utövare. Detta har under året lett till en aktiv och drivande roll i 

ASIS Young Professionals.  

Pontus blev invald i styrelsen 2015. 

 

Christina Svennberg 

Medlem 18562777 sedan 2014-04-23 
Bor i Stockholm 
 
Christina har sedan 1984 arbetat i säkerhetsbranschen i olika 
positioner och arbetar för närvarande som Marknadschef över 
NOKAS Larmcentraler OMC- Sverige. Har under de senaste 20 åren 
varit verksam inom larmcentralssidan och har som specialist varit 
med om att förvärva, bygga, flytta och slå samman 9 stycken 

larmcentraler. Christina har varit mycket aktiv inom branschorganisationen i många år 
och blev som första kvinna ledamot i Swelarm. Är för närvarande ordförande i 
larmcentralsgruppen i Säkerhetsbranschen. 
 
 

 

 

Nyval 

Nyval 
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Malin Ekblad 

Medlem 18530852 sedan 2013-03-19 
Bor i Skåne 
 
Säkerhetschef för Trelleborgs kommun sedan 2 år tillbaka, och 

kommunerna Vellinge och Skurup sedan 1 år tillbaka. Arbetar med 

krisberedskap, brottsförebyggande, kontinuitetshantering, 

informationssäkerhet och säkerhetsskydd i de tre olika kommunerna. 

Har ett förslutet inom Kriminalvården, där hon arbetade under 12 år. Sitter i styrelsen för OffSäk 

sedan våren 2016 

 

Valberedningen tackar 

Valberedningen tackar för medlemmarnas förtroende och riktar ett särskilt tack till 
nedanstående avgående chapter officers för trogen tjänst mer än en mandatperiod: 
 
• Per Rosén, CPP, avgår ur styrelsen efter att ha innehaft posten som sekreterare sedan 2014. 

Per kommer fortsatt vara aktiv i programgrupp väst. 
• Eva Qvarnström avgår ur styrelsen efter att ha innehaft post som kassör i styrelsen sedan 

2015. 
• Marie Agelii avgår som ledamot ur styrelsen efter att ha innehaft ansvaret för 

marknad/information sedan 2015. 
 
 
Valberedningen, tisdag den 8 november 2016 
 
Peter Köhler (sammankallande) 
Jörgen Hall, CPP 
Ann-Sofie Ljungfelt, CPP 
 


