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Valberedningens fö rslag fö r 2020 
Nominering av styrelse för ASIS International Sweden, chapter 197 
 

Förutsättningar 
Styrelsen består år 2019 av 11 personer. Eftersom medlemsantalet i föreningens 
svenska avdelning har varit nedåtgående sedan flera år och nu är under 200 medlemmar 
så föreslås också en reducering av styrelsens numerär till 7 personer för 2020. Detta för 
att bättre avspegla föreningens storlek, antal aktiviteter, styrelsens arbetsbelastning och 
behov av funktionärer. 
 
Valberedningen har med styrelsens hjälp efterlyst nomineringar och frivilliga till 
styrelsekandidater. Det huvudsakliga valberedningsarbetet har dock varit uppsökande. 
Valberedningen har haft som mål att föryngra styrelsesammansättningen och att få in 
fler kvinnor i styrelsearbete. En enig valberedning har sammanställt nedanstående 
förslag med förhoppning om att det är den bästa styrelsen att leda föreningens arbete 
under 2020. 
 

Föreslagna kandidater 
Följande personer nomineras till styrelsen för verksamhetsåret 2020, med start den 1 
januari 2020   
 
Namn   Funktion  Förslag 
Lars Zetterström  Chapter Chairman Nyval 1 
Mikael Hellqvist  Vice Chairman Nyval 2 
Amanda Schröder  Chapter Secretary Nyval 3 
Hans Rosander, CPP  Chapter Treasurer Nyval 4 
Emil Egeltoft  Chapter Officer Omval 5 
Magnus Fjällström  Chapter Officer Omval 6 
André Ahlin   Chapter Officer Nyval 7 
 
Revisorer 
Fredrik Rehnström, CPP  Revisor  Nyval 
Jonas Sandmark Eriksson, CPP Vice revisor  Nyval  
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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 (Chapter Chairman) 
Lars Zetterström 
Medlem 182550 sedan 2006 
Bor i Stockholm 
 

Lars Zetterström har omfattande erfarenhet av aktivt 
ledarskap från bland annat Stockholms brandförsvar, 
projektledning på Swedavia Arlanda, 
säkerhetschefsarbete främst från lager- och 
tillverkningsindustrin och har mycket goda kunskaper i 
ISO 9000 och ISO 14000. 
Lars är utbildad brandingenjör, har 
Företagsuniversitetets säkerhetschefsutbildning, WM-
datas IT-säkerhetschefsutbildning (HAS) 

Lars arbetar numera som VD på KRONAN Säkerhet AB. Lars har tidigare varit aktiv i styrelsen 
men har de senaste åren verkat som revisor inom ASIS, Chapter 197 
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Vice ordförande (Vice Chapter Chairman)  
Mikael Hellqvist 
Medlem 18713394 sedan 2018. 
 

Mikael har sedan 1989 arbetet i säkerhetsbranschen i olika 
företag och positioner.  
Sedan 2006 har Mikael haft rollen som Koncernsäkerhetschef 
för Julagruppen.  
Mikael har också ett förflutet från bevakningsbranschen med 
olika ledande positioner men också inom Telecom där Mikael 
på Europanivå var delaktig i att bygga upp verksamhet för att 
hantera brottslighet i Telecomnät hos operatörer i Europa.  
Under sina 30 år i säkerhetsbranschen har han haft förmånen 

att samla på sig en bred kunskapsbank, nätverk och stor förståelse för vardagen men 
också vilka utmaningar och hot som lurar och som kan störa verksamheter. 
Mikael är diplomerad säkerhetschef och har också läst juridik och är utbildad revisor 
enligt DNV- Det Norske Veritas mot informationssäkerhet.  
Mikael brinner för säkerhetsfrågor och har utöver Jula också 
förtroendeuppdrag för idrotten med deltagande i Svenska bandyförbundets 
tävlingskommitté, har rollen som säkerhetsutbildare för svensk bandyelit på både dam- 
som herrsidan.   
Arbetet går också in på femte säsongen som säkerhetsansvarig för svenska mästarna i 
bandy 2019, Villa Lidköping Bandy.  
 
 
 
Sekreterare (Chapter Secretary) 

Amanda Schröder 
Medlem 18708302 sedan 2017 
 
Amanda Schröder har en kandidatexamen i Risk- och krishantering 
från Mittuniversitetet. Utbildningen slutfördes 2016 och efter det har 
hon arbetat som analytiker på Scandinavian Risk Solutions (SRS). Den 
första oktober 2017 påbörjade hon sin nya tjänst som screening 
coordinator på SRS. Amanda är sedan två år engagerad i ASIS Young 
Professionals.  
 

 
 
 
  



    
 

 
valberedning@asis.se 

4 (6) 

Kassör (Chapter Treasurer) 
Hans Rosander, CPP 
Medlem 283429 sedan 2008 
Bor i Stockholm 
 

Medlem i ASIS International sedan 2008 och CPP, Certified 
Protection Professional (2009). Nuvarande Revisor i ASIS Chapter 
Sweden och har innan dess varit aktiv i styrelsen 2010-2012 med 
uppdraget som kassör.  
Hans har varit verksam i säkerhetsbranschen i ca 30 år, varav stor del 
av tiden som medlem i ledningen i större svenska säkerhetsföretag, 
bland annat med ansvar för teknik och larmcentral.  
Genom den mångåriga erfarenheten innehar Hans en bred kompetens 
om säkerhet, ett stort kontaktnät med branschkollegor och en 
medvetenhet om hur människa, teknik och organisation måste 

samverka för att skapa den bästa lösningen.    
Hans har mycket goda kunskaper att hantera ekonomi med alla ingående moment från budget 
och löpande bokföring till uppföljning med resultat- och balansrapporter etc. Kunskaper som 
kommer genom erfarenheter som ekonomiskt ansvarig affärsområdeschef, VD mm 
 
 
 

  
Magnus Fjällström 
Medlem 287348 sedan 2009 
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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Emil Egeltoft   
Medlem 290241 sedan 2009 
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. 
 
 
 
 
André Ahlin 
Medlem 265375 sedan 2006. 
Bor i Västerås 
 
2005 började André arbeta med säkerhet på ABB i rollen som projektsäkerhetschef i 
Saudiarabien där han också bodde i 2,5 år. Efter flytt hem till Sverige var André 
säkerhetsansvarig för Svenska ABB exportverksamhet till framförallt högriskländer med stort 
fokus på projekt- och resesäkerhet. De senaste fem åren har André arbetat som Säkerhets- och 
säkerhetsskyddschef för ABB AB samt Regionsäkerhetschef för ABB Europa. Arbetet har 
bestått i att driva och utveckla säkerhetsprogram inom områden som Fysisk säkerhet, 
Projektsäkerhet, Resesäkerhet, Krishantering och utredningar samt leda ett team med 
säkerhetschefer i Sverige och runt om i Europa. Vidare har André bistått ledningar med 
säkerhetsunderlag inför affärsstrategiska beslut. Sedan Oktober 2019 är André global 
säkerhetschef för ABB Power Grids.  
André har en examen i Historia med fokus på internationella relationer och säkerhetspolitik 
och har vidare säkerhetsutbildningar genom Control Risk, Security Management and 
Consultants Course och genom ie Business School/ASIS Effective Management for Security 
Professionals. Utöver dessa ytterligare kortare säkerhetskurser med olika teman. 
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Valberedningen tackar 
Valberedningen tackar för medlemmarnas förtroende och riktar ett särskilt tack till 
nedanstående avgående Chapter Officers för trogen tjänst: 
 
x Andrew Spry avgår efter mångårigt engagemang i styrelsen, de senaste perioderna som 

Chapter Chairman och innan dess Vice Chapter Chair. 
x Carl-Johan Wallenklev avgår efter två perioder som Chapter Secretary. 
x Jonas Sandmark-Eriksson avgår efter en period som Chapter Treasurer. 
x Monika Johannesen avgår efter en period som Chapter Officer. 
x Josephine Linder avgår efter två perioder som Chapter Officer. 
x Michael Sandelius avgår efter två perioder som Chapter Officer. 
x Cay Pettersson, CPP, avgår efter en period som Chapter Officer. 

 
 
Vi vill också passa på att uppmärksamma dessa medlemmar som under året har viktiga 
internationella förtroendeuppdrag för ASIS International. 
 
x Kristiina Mellin, CPP, PSP, PCI är Vice President för Professional Certification Board (PCB) 
x Ann-Sofie Ljungfelt, CPP är Assistant Regional Vice President Region 9B Nordics & Baltics 
 
 
Valberedningen, november 2019 
 
Richard Buske (sammankallande) 
Peter Köhler 
Per Lundkvist, CPP, PSP, PCI 
 


