Valberedningens förslag Medveten Konsumtion 2016
Nuvarande styrelseledamöter
Namn: Marcus Qvarnström
Roll: Ordförande
Ålder: 27
Boendeort: Malmö
Har varit medlem i styrelsen i 2 år
Bakgrund: Masterexamen i Hållbar Utveckling med praktisk filosofi och socialpsykologi i grunden.
Har tidigare projektarbetat hos Medveten Konsumtion där han bl.a. har utvecklat
utbildningsmaterial, projektplaner och ansvarat för kampanjarbete. Arbetar just nu som lärare i
Malmö. ”Mitt engagemang tog fart i och med att jag läste Folke Tersmans bok Tillsammans och
började fascinera mig för de kollektiva dilemma som genomsyrar klimat- & miljö utmaningar. Den
globala utmaningen att koordinera egenintresse och det kollektiva intresset har lett mig till att
intressera mig för moraliska motiv hos individer. Medveten Konsumtion är för mig en förening som
genom dialog och information ger en moralisk dimension till den annars ekonomiskt drivna
konsumtionen. Genom att främja reflektion över värden såsom rättvisa, miljö & hälsa så tror jag
konsumtionen styrs med mindre hänsyn till plånboken och med mer hänsyn till medmänniskor”
Namn: Pamela Cordero
Roll: Kassör
Ålder: 39
Boendeort: Stockholm
Har varit medlem i styrelsen i 2 år
Bakgrund: Financial Controller & Administrator på Resilience and Development Programme
(SwedBio) vid Stockholm Resilience Centre. Utbildad inom administration vid Göteborgs
universitet, har läst kurser inom hållbarhet vid Stockholms Resilience Centre.
”Jag arbetar dagligen med frågor som rör fattigdomsbekämpning, rättvisa och jämlikhet. Jag vill
även på min fritid påverka hur vi bör konsumera på ett mer medvetet och hållbart sätt, för att bl.a.
kunna förbättra levnads- och arbetsvillkoren för dem som bor och arbetar i utvecklingsländer”
Namn: Linus Svensson
Roll: Ledamot
Ålder: 45
Boendeort: Stockholm
Har varit medlem i styrelsen i 2 år
Bakgrund: Har studerat datavetenskap, psykologi och musikvetenskap. Tidigare webbansvarig för
Greenpeace Norden. Håller idag på med delvis miljö- och hållbarhetsrelaterad
marknadsföring/försäljning och musik (trubadur).
”Jag är starkt engagerad i klimatfrågan, bl.a. som klimatinformatör för Jordens Vänner med fokus
på klimaträttvisa. Att arbeta med konsumtion och konsumtionsmönster är en viktig del av
lösningen. Parallellt med att ställa hårda krav på politikerna är det därför viktigt att göra det riktigt
enkelt & smidigt för vanliga människor att göra medvetna och hållbara val. Jag är samtidigt
intresserad av både rättvise- och hälsofrågor och Medveten Konsumtion sammanfattar alla de här
aspekterna.”
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Namn: Adam Herlitz
Roll: Ledamot
Ålder: 43
Boendeort: Stockholm
Har varit medlem i styrelsen i 2 år
Bakgrund: Magisterexamen (MFA) inom grafisk design och illustration från Konstfack och arbetat
som frilansare inom det området sedan 1998. Under samma period har jag kontinuerligt arbetat
deltid med grafik till Nyhetsbolaget/TV4. För närvarande jobbar jag i övrigt med formgivning av
olika kulturtidskrifter.
”De senaste åren har jag alltmer börjat reflektera över konsumtionsvanor i stort och smått och hur
den globala dräneringen av resurser ökar. Jag tänker på hur kortsiktiga och primitiva vi människor
är i våra beslut och räknar förstås in mig själv eftersom jag, liksom andra, tar många ohållbara
beslut – både omedvetna och medvetna. Jag vill föra fram behovet av enkelhet och självklarhet i
frågorna kring konsumtion. Jag tror på att få in kommande generationer så tidigt som möjligt.”
Namn:Therese Rydén
Roll:suppleant
Ålder: ?
Boendeort: ?
Har varit medlem i styrelsen: ?
Bakgrund: Marknadskommunikatör utbildad på Berghs. Har de senaste sex åren arbetat med
marknad och strategi inom olika områden.
Så länge jag kan minnas har jag haft ett hållbarhetstänk, mestadels ur mitt eget
konsumtionsperspektiv. De senaste åren har mitt engagemang vuxit sig större och för ett tag sedan
vidareutbildade jag mig i CSR och hållbar utveckling. Idag jobbar som konsult med olika uppdrag
inom marknad och hållbarhet, engagerar mig ideellt i organisationer som driver frågor jag tycker är
viktiga och försöker hela tiden bli bättre på att konsumera mer hållbart. Jag tror på att underlätta för
och inspirera människor till en mer hållbar konsumtion. Sen tycker jag även att det är väldigt
spännande med konsumentmakt. Som konsumenter kan vi påverka mer än vad vi tror.

Förslag till nya styrelsemedlemmar.
Namn: Tove Olsson
Roll: Styrelseledamot
Ålder: 55 år
Boendeort: Ekerö
Tel: 070-3066228
Kort bakgrund som motiverar kandidatens lämplighet för styrelseuppdraget: Gedigen bakgrund
inom miljöområdet i ledande ställningar och stor erfarenhet av att arbeta med målstyrning. Har
tidigare arbetat som miljöledare på Ragn-Sells och på AstraZeneca och arbetar nu som seniorrådgivare med eget företag. Är utbildad på Stockholms universitet inom geologi och
miljölagstiftning.
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Namn: Andréas Karlsson
Roll: Suppleant
Ålder: 40
Boendeort: Uppsala
Tel: 076-0980449
epost: AP.Karlsson@iCloud.com
Bakgrund: Gör radio om hållbarhet och har arbetat med hållbarhetsfrågor inom
läkemedelsindustrin. Har studerat analytisk kemi och antropologi samt arbetat på Centrum för
miljö- och utvecklingsstudier vid Uppsala universitet.
”Det finns tillräckligt med resurser på jorden för att uppfylla allas behov, men inte allas begär.” Mahatma Gandhi. I spänningen mellan behov och begär finns medveten konsumtion, en
konsumtion som fyller behov och begär utan att skada andra.
Namn: Emelie Kärre
Roll: Suppleant
Ålder: 32 år
Boendeort: Stockholm
Tel:073-614 80 39
epost: emelie_karre@hotmail.com
Kort bakgrund som motiverar kandidatens lämplighet för styrelseuppdraget: Gedigen erfarenhet av
styrelsearbete i organisationer som arbetar med relaterade områden. Arbetar f n på WWF som
programsamordnare och har tidigare arbetat för Miljöpartiet i Malmö och med
Naturskyddsföreningens Klimatnätverk. Har en magisterexamen i Miljö, kultur och utveckling samt
en kandidatexamen i sociologi, båda från Lunds universitet.
Namn: Jenny Särnholm
Roll: Suppleant
Ålder: 30
Boendeort: Göteborg
Tel: 0739 87 67 31
epost: jenny.sarnholm@gmail.com
Kort bakgrund som motiverar kandidatens lämplighet för styrelseuppdraget: Är en erfaren
miljökommunikatör. Arbetar f n som kommunikationsansvarig för flera projekt inom svenska
Kraftnät och har tidigare arbetat som miljökommunikatör i Solna och i Mölndal. Startade
insamlingen av matavfall från hushåll i Solna stad och med sitt koncept Tack för maten! ökade
insamlingen i staden med 300 % på två år. Utbildad på Göteborgs universitet och har en
kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap, inriktning socialpsykologi och ledarskap.
Examensarbetet med publikstudien om dokumentärserien I en annan del av Köping blev ett bidrag
till forskningen om hur intellektuellt funktionshindrade framställs i media.
Jennys engagemang för medveten konsumtion:
"För inte särskilt längesedan fanns det en pappersförpackning runt varje tandkrämstub. “Onödigt”, tyckte
konsumenterna och började lämna förpackningarna kvar i butiken. Numera finns ingen pappersförpackning runt varje
tandkrämstub, men det finns gott om initiativ likt detta som visar på vilken makt konsumenter har. Genom inspirerande
och enkel information vill jag bidra till att fler människor i sina dagliga val bidrar till en mer hållbar framtid.
Föreningen Medveten Konsumtion tror jag erbjuder mig en plattform för att göra detta, samtidigt som jag kan bidra med
min erfarenhet av beteendeförändrande kommunikation. "
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Namn: Emelie Petersson
Roll: Suppleant
Ålder: 29
Bostadsort: Uppsala
Tel: 073-086 10 36
Epost: emelie.r.petersson@gmail.com
Bakgrund: Jag arbetar för tillfället som Föreningskontakt på Volontärbyrån i Uppsala samt håller på
att avsluta min tidigare anställning på PeaceWorks Swedens Stockholmskansli där jag under de
senaste tre åren arbetat med att ge stöd åt ungdomsföreningar som arbetar för en hållbar värld i fred.
Jag har mycket god kunskap och erfarenhet av ideella föreningar via mitt arbete och mitt egna
engagemang. I grunden har jag en masterexamen i humanekologi samt en kandidatexamen i
utvecklingsstudier från Lunds Universitet. "Jag brinner för frågor gällande ekologi, konsumtion och
social utveckling och försöker fylla flera olika delar av mitt liv med dessa områden, såväl i mitt
arbete som mitt ideella engagemang och övriga fritidssysslor. Jag tror på individens möjlighet till
inkludering och påverkan i det vardagliga och vill arbeta för att belysa vikten av den inverkan vi
som konsumenter har. Tillsammans kan vi skapa efterfrågan och påverka beslutsfattare och företag
att ta ansvar och vara en aktiv del i en mer hållbar samhällsutveckling."
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