Valberedningens förslag 2017
Nuvarande styrelseledamöter
Ordförande – Marcus Qvarnström
Namn: Marcus Qvarnström
Roll: Ledamot
Ålder: 29
Boendeort: Stockholm
076-840 66 33
marcus.qvarnstrom@medvetenkonsumtion.org
Har varit medlem i styrelsen i 3 år
Marcus har varit ordförande i Medveten Konsumtion mellan åren 2013-2016 där han
har varit med och utvecklat föreningen till den starka position den har idag inom
hållbarhet- och konsumtion. Efter tre år som styrelseordförande vill Marcus lämna över
ordförandeklubban, så att föreningen kan fortsätta utvecklas dynamiskt med nya
krafter. Han vill fortsätta vara med i styrelsen då han brinner för föreningen och ser sig
jobba mer operativt med utbildningsmaterial, föreläsningar och workshops.
Marcus har en masterexamen i Hållbar Utveckling med Praktisk filosofi och
socialpsykologi i grunden. För närvarande arbetar han som lärare i Malmö och områden
han engagerar sig för är pedagogik

och nudging. ”Mitt engagemang tog fart i och med att
jag läste Folke Tersmans

bok Tillsammans och började fascinera mig för de kollektiva
dilemman som genomsyrar klimat- och miljöutmaningar. 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 och
hälsa så tror jag konsumtionen styrs med mindre hänsyn till plånboken och med mer
hänsyn till medmänniskor”

Styrelsemedlem 2 – Linus Svensson
Namn: Linus Svensson
Roll: Ledamot
Ålder: 45
Boendeort: Stockholm

Har varit medlem i styrelsen i 3 år
Linus har varit ledamot i styrelsen i 3 år och vill fortsätta att vara med och utveckla
föreningen och bidra till att mer kunskap om medveten konsumtion sprids. Med sitt

engagemang och sin kunskap inom miljöområdet och digital teknik som ett medel att nå
ut i kommunikationskanaler, så tillför Linus ett stort värde till föreningen.
Linus har en gedigen bakgrund inom försäljning, marknad och webb, och har även
verkat som mentor. Dessa områden vill han dela med sig av till föreningen och dess
aktörer. Linus har studier inom datavetenskap, psykologi och musikvetenskap i botten
och har arbetat som webbansvarig för Greenpeace Norden.
Idag lägger Linus mycket av sin tid i ett ungt, innovativt företag inom energioptimering.
”Jag är starkt engagerad i klimatfrågan, och har tidigare arbetat 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 och 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.”

Styrelsemedlem 3 – Adam Herlitz
Namn: Adam Herlitz
Roll: Ledamot
Ålder: 43
Boendeort: Stockholm
Har varit med i styrelsen i 4 år
Adam Herlitz har en magisterexamen (MFA) inom grafisk design och illustration från
Konstfack och har arbetat som frilansare sedan 1998, samt haft deltidsuppdrag inom
grafik till Nyhetsbolaget/TV4. Idag jobbar Adam med formgivning av olika
kulturtidskrifter.
Adam har varit med i styrelsen i 3 år och blir fortfarande lika inspirerad av såväl
konsumtionsfrågorna som människorna involverade i föreningen. Han vill fortsätta
bidra med sin kompetens inom kommunikation och grafik. Hans tankar gällande vår
konsumtion i samhället är något som har växt fram. ”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.”

Styrelsemedlem 4: Pamela Cordero – NY!
Namn: Pamela Cordero
Roll: Styrelseledamot
Ålder: 40
Boendeort: Stockholm
pamela.cordero@su.se
Har varit medlem i styrelsen i 3 år och då varit kassör.

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”

Förslag till nya ledamöter resp. suppleanter
Styrelsemedlem 5 – Robin Eriksson NY!
Namn: Robin Eriksson
Roll: Ledamot
Ålder: 26
Boendeort: Stockholm
Robin har en bred erfarenhet inom styrelsearbete från ett antal olika organisationer, bland
annat som kassör för Amnesty Väst, som han var med och startade upp från grunden. Robin
har en kandidatexamen i statsvetenskap med fokus på internationell politik och ekonomi.
Robin har tidigare arbetat som biståndshandläggare för Latinamerika på SIDA. Idag driver
han eget företag inom industriell import och vägbyggnation. ”En stor del av mitt dagliga
arbete går ut på att hantera balansgången mellan att möta de miljö- och klimatkrav som
ställs från EU för att samtidigt upprätthålla en ekonomisk hållbarhet. Att få näringsidkare att
förstå att dessa två faktorer inte behöver exkludera varandra utan allt som oftast drar åt
samma håll, är en av de frågor som främst driver mig idag. ”

Styrelsemedlem 6: Emelie Kärre – NY!
Namn: Emelie Kärre
Roll: Ledamot
Ålder: 32
Boendeort: Stockholm
Tele:073-614 80 39
epost: emelie_karre@hotmail.com
Har varit suppleant i Medveten Konsumtion i 1 år (2016)
Bakgrund: Emelie Kärre har varit suppleant under 2016 och vill engagera sig mer i
föreningen. Hon har en gedigen erfarenhet av styrelsearbete i organisationer som
arbetar med relaterade områden. Emelie har tidigare arbetat som

organisationsutvecklare för Miljöpartiet i Malmö och med Naturskyddsföreningens
Klimatnätverk. Idag arbetar hon på WWF som programsamordnare.
Emelie har en magisterexamen i Miljö, kultur och utveckling samt en kandidatexamen i
sociologi, båda från Lunds universitet. Emelie är särskilt intresserad av att lyfta frågor i
samhället gällande vår konsumtion av mat och kläder, såväl ekologiskt som Fair trade.
Hon tycker också att transportfrågor, som exempelvis flyg, är viktiga att diskutera mer
kring då hon även jobbar som projektledare för Hållbar stadsutveckling med fokus på
just mobilitet och transporter. Med sin bakgrund inom organisationsutveckling av ideell
verksamhet, vill Emelie bidra till att utveckla föreningens organisationsstruktur.

Styrelsemedlem 7: Maria Lagerman - NY!
Namn: Maria Lagerman
Roll: Ledamot
Ålder: 34
Boendeort: Stockholm
0739649849
maria.k.lagerman@gmail.com
Verksamhetschef för det Hållbara modemärket Remake. Arbetat inom ideell sektor i fyra
år och har under denna tid både verkat som projektledare, varit strategiskt ansvarig för
uppbyggnad av nya verksamheter, samt ansvarig för att utveckla systematik och
arbetsprocesser för desamma. Har de senaste två åren även varit Miljöansvarig för
Stockholms Stadsmission.
” Jag blir glad när det är lätt att göra rätt!
Jag tror starkt på konsumentmakten och att det finns massor av saker vi kan göra för att
puffa utvecklingen och konsumtionsbeteenden i rätt riktning.
Jag vill bidra till att underlätta och göra det värdefullt att ta medvetna konsumtionsval,
sprida information där konsumenten befinner sig, skapa plattformar för handling och
påvisa effekterna. Jag drivs av en mix av att möjliggöra innovation, är barnsligt förtjust i
nudging och gillar samtidigt att driva systematiskt kvalitetsarbete och skapa
arbetsstrukturer.
En blandning av teori och praktik är min grej.”

Styrelsemedlem 8: Malin Möller–NY!
Namn: Malin Möller
Roll: Ledamot
Ålder: 45
Boendeort: Sollentuna

Mobil 0703363169
malin.m.moller@gmail.com
Malin har läst till civilingenjör inom kemiteknik vid Lunds tekniska högskola. Hon har
lång erfarenhet av att arbeta med hållbar konsumtion, såväl privat som offentlig
konsumtion. Malin har bl a arbetat som projektledare för miljömärket Svanen och som
seniorkonsult på Goodpoint AB där hon var ansvarig affärsområdena
inköp/upphandling och socialt ansvar. 2014-2016 var Malin miljöstrateg på Sollentuna
kommun där hon arbetade både med kommunens egen konsumtion och med
information om hållbar konsumtion mot invånarna. Hon har skrivit för inköpsrådegt om
hållbar offentlig upphandling. Idag arbetar Malin som chef för hållbar
verksamhetsutveckling på KG Knutsson AB.
”Jag brinner för hållbar konsumtion, att lära både organisationer och människor förstå
hur de genom sin konsumtion kan minska påverkan på både miljö och människa. Jag
anser att offentlig sektor måste använda utöva sin konsumentmakt genom att ställa rätt
krav i sina upphandlingar. Jag tror också mycket på att lära barn och ungdomar hur de
kan bli hållbara konsumenter genom att vara ute i skolorna och informera, samt att
hjälpa lärarna med material. Här har kommunerna en viktig roll.”

Styrelsemedlem 9 – Lina Hansson - NY
Namn: Lina Hansson
Roll: Ledamot
Ålder: 38
Boendeort: Ingarö
0767943550
lina.hansson@gmail.com
Med en studiebakgrund inom journalistik och Internationella relationer har Lina jobbat inom
marknadsföring i många år, speciellt digitalt. Framförallt har hon under många år hjälpt flera
Startup-företag att växa. De branscher hon verkat inom sträcker sig inom ett brett spann, från
FMCG, lyxvaror och till digital teknik.
“Vad gäller miljöproblemen, är jag övertygad om att ökad medvetenhet kring konsumtionen
är lösningen på så många plan. Det har länge kliat i kroppen på mig att få testa startupvärldens
många tillväxtknep på en liten förening som arbetar med de stora miljöfrågorna. Alltför länge
har jag arbetat för att öka konsumtionen (akronymen FMCG, Fast Moving Consumer Goods,
det säger väl allt). Nu känner jag att det är dags att ge tillbaka och försöka öka omsättningen
hos Medveten Konsumtion istället.”
Linas bakgrund inom marknadsföring i Startup-världen har inneburit många
företagssamarbeten. Detta vill hon ta med sig in i föreningen och vara med och utveckla bl a
attraktiva paket för både privat- och företagsgivare som både föreningen och mottagarna
kommer att ha glädje och nytta av.

Suppleant 1: Björn Jensen - NY
Namn: Björn Jensen
Roll: Suppleant
Ålder: 27
Boendeort: Lund
Tele: 070-718 26 61
bjorn.jensen@medvetenkonsumtion.org
Aktiv volontär i föreningen sedan 2013 och projektledare under 2016
Björn har jobbat ideellt som volontär på Medveten Konsumtion och även varit
ekoredaktör för Ekoguiden Malmö/Lund sedan ett par år tillbaka. Från januari 2016 till
januari 2017 har Björn arbetat heltid som projektledare på föreningens kansli. Björn har
ett starkt engagemang för föreningen och har bidragit till bl a ökad transparens och
kommunikation mellan styrelsen, kansliet och volontärerna. I sin roll som ledamot vill
Björn fortsätta att utveckla föreningen och Ekoguiden.
Björn har haft en mängd olika styrelse- och förtroendeuppdrag (Naturskyddsföreningen
Malmö, Malmö Högskolas Miljöförening Fenix och Naturvetarnas Studentråds
valberedning.) Vid sidan om pappaledighet och masteruppsats inom miljövetenskap, så
arbetar han som hållbarhetscoach på Quality Hotel Grand i Kristianstad. Björn har
erfarenhet från flera olika områden och roller inom Medveten Konsumtion och har nära
kontakt med volontärerna. Han har samlat på sig gedigen erfarenhet och ett stort
kontaktnät i Stockholm, Malmö och Lund, vilket gör honom till en viktig tillgång för
föreningen.

Suppleant 2: Ulrika Neldorin – NY!
Namn: Ulrika Neldorin
Roll: Suppleant
Ålder: 43
Boendeort: Karlstad
Tele: 070-758 50 04
gataverde@fripost.org
Skrev uppsats om Inget NYP i mars 2009, startade och var redaktör för Ekoguiden
Karlstad 2014-2016
Ulrika har mångårig erfarenhet från miljöområdet och har jobbat med miljöförvaltning i
både kommun och länsstyrelse. Ulrika har haft flera engagemang i många styrelser och
andra uppdrag inom civila samhället, där hon har haft en samordnande och drivande
roll.
Ulrika har varit miljöpolitiker för Miljöpartiet, samt även haft uppdrag för
Konsumentverket. Ulrika var länge engagerad i Greenpeace och har jobbat både i
Sverige och på huvudkontoret i Amsterdam. Konsumentfrågorna är det som ligger
Ulrika närmast hjärtat. Efter flytt till Karlstad 2013 startade hon upp och drev

Ekoguiden lokalt och även Café Planet ihop med Studiefrämjandet och
Naturskyddsföreningen. Dessutom var hon en av drivkrafterna i Omställning Karlstad.
Ulrika har en examen i projektledning och etnologi från Uppsala respektive Lund.
Ulrika ser sig som en sann eldsjäl som bidrar med idéer, feedback och tid i de
engagemang hon deltar i. Hennes erfarenhet från olika styrelser, hennes förmåga att
driva projekt framåt, att se saker ur nya perspektiv, samt hennes erfarenhet som
volontär och lokalredaktör för Ekoguiden, har lett henne till en plats i styrelsen.

