
Valberedningens förslag 2022

Om valberedningen
Effektfullts valberedning valdes på årsmötet 2021 och består av Jens Andersson från IKEA Social
Entrepreneurship (sammankallande) och Lena Lago från Basta.

Direktiv till valberedningen
Målbilden för Effektfullts styrelse är att den känner starkt för och vill bidra till föreningens ändamål,
samt har erfarenhet och kompetens inom effektmätning och dess ekosystem. Styrelsen bör
representera privat, offentlig och idéburen sektor samt akademin, och ha en jämn könsfördelning.
Läs mer i Direktiv till valberedningen.

Valberedningens förslag till styrelse och ordförande

Valberedningens förslag till styrelse och ordförande är:

Anna Balkfors (Ramboll Management Consulting)
Valdes år 2021 på 2 år (d.v.s. har 1 år kvar)

Anna Balkfors har lång erfarenhet av att arbeta med förändringsarbete kring
jämlik hälsa och hållbar utveckling på lokal, regional och nationell nivå, ofta i
gränslandet mellan offentlig sektor, civilsamhälle och näringsliv. Att beräkna
sociala nyttor och samhällsekonomiska effekter av förebyggande insatser är en
utmaning för att kunna legitimera politiska beslut. Detta har engagerat Anna
bland annat i rollen som hälso- och sjukvårdschef i Dalarna och i arbete med att
bygga upp folkhälsoarbete i flera kommuner. Anna var tidigare hållbarhets-
strateg  i Malmö stad med fokus på folkhälsa och hållbar utveckling. Hon är
numera senior rådgivare på Ramboll, samt doktorand i folkhälsovetenskap med
fokus på sociala investeringar. Intresset för effektmätning är också synligt i
Annas engagemang i styrelsen för det sociala företaget Yalla Trappan.

Anna är valberedningens förslag till styrelsens ordförande (val på 1 år).

Anne Holm Rannaleet (IKARE)
Valdes år 2021 på 2 år (d.v.s. har 1 år kvar)

Anne Holm Rannaleet är arbetande styrelseledamot på IKARE Ltd som, med
fokus på mätbar social nytta, stöttar och finansierar sociala entreprenörer som
har innovativa och skalbara lösningar inom hälsoområdet. Annes väg till social
impact investeringar och filantropiskt riskkapital gick via finansavdelningen på
Atlas Copco, investment banking på Enskilda Fondkommission samt som
delägare på riskkapitalbolaget IK Investment Partners. Hon sitter i styrelsen för
Unicus Holding A/S,  vars dotterbolag i Norge, Sverige och Finland enbart
anställer personer med Aspergers som konsulter inom IT-utveckling och test,
Insamlingsföreningen Kinondo Support och Polaris Management A/S. Anne
sitter även med i styrgruppen för Filantropiskt Forum, i Advisory Board för
Fryshusets Institutet för Sociala Effekter och är ledamot i Aktiemarknadsnämnden.

https://drive.google.com/file/d/1XlTm5koE9m7DthHy4qfHUJk-60kilA8h/view?usp=sharing


Aina Rundgren (Örebro kommun)
Valdes år 2020 på 2 år. föreslagen för omval på 2 år.

Aina är verksamhetsansvarig för Projektkontoret i Örebro kommun. Hon har
lång erfarenhet av att praktiskt arbeta med effektmätning inom offentlig
sektor. Dels genom arbete med sociala investeringar på lokal och nationell nivå,
dels genom utveckling av arbetssätt för effektmätning av
kommunövergripande projekt. Genom etablering av portföljstyrning jobbar
hon idag med att möjliggöra prioritering av kommunens utvecklingsarbete
baserat på önskade utfall och effekter. Aina är även ordförande för
Kommuninvests expertkommitté för social hållbarhet.

Aslak Felin (RISE)
Valdes år 2021 på 2 år (d.v.s. har 1 år kvar)

Aslak är strategisk forskningsområdesledare inom Mätning för Hållbar
Transformation samt fokusområdeschef inom Välmående på RISE (Research
Institutes of Sweden). Han är medinitiativtagare av Social och Health Impact
Center som verkar för kapacitetsuppbyggnad av offentlig sektor i
utfallsbaserad analys och upphandling. Aslak är initiativtagare och
medgrundare för Center for Categorical Measures som arbetar med forskning
och utveckling inom effektmätning i finans-, hälso- och socialsektorn. Han har
mångårig erfarenhet inom styrelsearbete i företag, akademin och föreningsliv,
och har under ett flertal år arbetat inom effektmätning och effektstyrning som
entreprenör, expert och ledare, såväl i Sverige som internationellt.

Camilla Backström (Hoist Finance)
Valdes år 2020 på 2 år, föreslagen för omval på 2 år.

Camilla Backström är hållbarhetsansvarig på Hoist Finance och har verkat
inom hållbarhetsområdet sedan 2006 då hon blev hållbarhetschef för
TeliaSonera-koncernen. Camilla kom in på området effektmätning redan 2010,
först i sin roll som VD på Charity Rating, därefter på Mötesplats Social
Innovation vid Malmö Universitet där fokus låg på på impact investment och
dess koppling till effektmätning. Hon var även med och startade Fryshusets
initiativ ”Institutet för Sociala Effekter” och deras arbete med sociala
utfallskontrakt. Camilla är medgrundare till Effektfullts föregångare “Nätverket
för effektmätning” och författare till förstudien som låg till grund för
uppstarten av Effektfullt.

Elin Vimefall (Örebro University)
Föreslagen för 2 år.

Elin Vimefall är universitetslektor i nationalekonomi och proprefekt på
Handelshögskolan vid Örebro universitet. Elin disputerade 2015 och har sedan
dess huvudsakligen forskat och undervisat om samhällsekonomiska
nyttokostnadsanalyser. Hennes forskning handlar framför allt om hur man kan
göra samhällsekonomiska analyser av tidiga insatser för barn och hon har ett
särskilt intresse för hur man kan värdera nyttan av olika typer av utfall. Hon
brinner även för hur man kan öka kunskapen om effektutvärderingar och
samhällsekonomiska analyser och har bland annat författat olika rapporter och
en lärobok på ämnet. Elin sitter även med i styrelsen för Örebro Universitet.



Johan Oljeqvist (Fryshuset)
Valdes år 2020 på 2 år, föreslagen för omval på 2 år.

Johan Oljeqvist är VD för Fryshuset. Johan har lång erfarenhet av
entreprenörsorganisationer i det civila samhället och arbete inom
hybridområdet mellan civilsamhället, privat sektor och offentlig sektor. Sedan
2003 har Johan arbetat med olika former av effektmätning,
hållbarhetsekonomisk utvärdering och cost benefit-analys för att värdera
effekt av olika typer av samhällsinsatser. Det ledde bl.a. till uppstarten av
Institutet för Sociala Effekter år 2016 som, med finansiering av Svenska
Postkodstiftelsen, under tre år kartlade förutsättningarna för utfallskontrakt i
svensk kontext. Johan innehar ett flertal styrelseuppdrag, bland annat i Swedish
National Advisory Board for Impact Investing.

Marlene Claesson (Youth 2030 Movement)
Föreslagen för 2 år.

Marlene Claesson är Generalsekreterare på Youth 2030 Movement. Föreningen
har en tioårsagenda för att stärka ungas inflytande och delaktighet i
demokratin genom strukturell förändring. Marlene har lång erfarenhet av att
bygga, stötta och skala mindre civilsamhällesorganisationer. Hennes
engagemang ligger framförallt i ett kompromisslöst förhållande till
målgruppsinkludering i alla perspektiv av affärsutveckling, och hon har faktisk
och praktisk erfarenhet av hur effektmätning står i centrum i
innovationsstrategier. Extra brinner hon för att tillgängliggöra effektmätning
för alla, specifikt för fler gräsrotsaktörer.

Valberedningens förslag till revisor

Valberedningens förslag till revisor på 1 år är:

Erika Friberg Kolmodin (Finnhammars Revisionsbyrå)
Erika Friberg Kolmodin är auktoriserad revisor sedan 2017 och har arbetat på
Finnhammars Revisionsbyrå sedan 2011 med såväl aktiebolag som ideella
föreningar. Erika har en examen i ekonomi från Linnéuniversitetet i Kalmar.
Finnhammars Revisionsbyrå startades 1983 och har idag drygt 50 anställda
fördelat på två kontor, ett i Upplands Väsby och ett i Stockholm.

Valberedningens förslag till valberedning

Valberedningens förslag till valberedning för 1 år är:

Jens Andersson (IKEA Social Entrepreneurship)
Jens Andersson är M&E-specialist på IKEA Social Entrepreneurship baserad i
Delft, Nederländerna. Han började på IKEA i oktober 2018 och är ansvarig för
alla aspekter av uppföljning, utvärdering och lärande av IKEA Social
Entrepreneurships olika partnerskap och projekt. Jens var tidigare konsult och
utvärderare inom utvecklingssamarbetet och har även disputerat i ekonomisk
historia på Lunds universitet.



Lena Lago (Basta)
Lena Lago är styrelseordförande på det sociala företaget Basta. Hon arbetade
tidigare som Social Impact Manager på Fryshuset och var med och grundade
Institutet för sociala effekter där hon var engagerad i utvecklingen av sociala
utfallskontrakt (social impact bonds) i Sverige och Norden. Förutom
styrelseuppdraget på Basta är hon ordförande för Ekobankens
Bankfullmäktige och sitter även i en rad styrelser inom socialt företagande där
effektmätning är en central fråga.


