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PM från Valberedningen Smart Built Environment 
Valberedningen till 2021 års stämma har bestått av: 

Birgitta Olofsson, Tyréns (sammankallande) 

Malin Löfsjögård, Svensk Betong  

Peter Fransson, Boverket 

Valberedningen har sammanträtt ett flertal gånger. Arbetet i valberedningen har särskilt tagit 
sikte på stabilitet och kontinuitet med hänsyn till Formas pågående utvärdering av Smart Built 
men även till viss förnyelse och jämn representation från olika intressenter.  

I syfte att få en bild av styrelsearbetet och hur programmet arbetar har alla styrelseledamöter, 
adjungerande till styrelsen och programledning intervjuats av valberedningen. Därtill har 
valberedningen fått tillgång till den enkätutvärdering som styrelsen genomfört av sitt 
styrelsearbete. Värdefulla synpunkter från intervjuer och enkätutvärdering har därvid legat till 
grund för årets förslag till styrelse.  

Enligt föreningens stadgar ska styrelsen bestå av en ordförande och ytterligare minst fyra och 
högst tio ledamöter, det vill säga totalt högst 11 ledamöter. Under 2020/21 har styrelsen haft 10 
ledamöter. Med tanke på valberedningens intentioner vad gäller kontinuitet och jämn 
representation föreslås att styrelsens antal ledamöter (inklusive ordförande) är 11. 

Valberedningen har även eftersträvat en fördelning av mandattiderna så att omval/nyval 
fördelas jämnt över tiden. 

I nedanstående förslag till styrelse har valberedningen valt att föreslå nyval av: 

Malin Klintborg, Lantmäteriet. Malin Klintborg är enhetschef för Geostab inom 
verksamhetsområde geodata på Lantmäteriet. Hon är uppdragsledare för Lantmäteriets 
regeringsuppdrag att etablera en digital infrastruktur för tillgängliggörande av standardiserade 
dataset. Malin har också uppdrag att etablera ett nationellt ramverk för grunddata och att 
etablera en nationell infrastruktur för informationsutbyte inom och med offentlig sektor. De 
senaste 11 åren på Lantmäteriet har Malin innehaft olika chefsroller. Malin är Elektroingenjör 
och har lång erfarenhet från privat sektor på Ericsson och har bland annat ansvarat Ericsson 
Gävles utvecklingsportfölj.  

Barbara Vogt, White. Barbara Vogt är arkitektutbildad i Berlin och Lausanne, hon flyttade till 
Sverige 2001 och har sedan 2004 arbetat på White arkitekter i olika roller. Barbara var 
kontorschef på Linköpingskontoret 2011–2018 och ansvarar nu för White Arkitekters business 
development i Tyskland. Barbara har flera förtroendeposter inom White och är också 
innovationscoach i Whites Innovation Lab. Hon har jobbat med projekt i olika skalor från 
stadsbyggnad till bygghandlingar och under senaste åren med tyngdpunkt på 
transformationsprojekt och träbyggande i Sverige och Tyskland.  Barbara arbetar med projekt 
där laserscanning används för BIM-modellering inkl inventering av återbruksmöjligheter för 
olika byggdelar och med forskningsprojekt inom klimatneutralt byggande och träbyggnad.  
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Valberedningens förslag till styrelse för Smart Built Environment: 
Ordförande: 

Johan Martinsson, eget företag, föreslås såsom ordförande till nästa årsstämma  

Ledamöter: 

Malin Klintborg, Lantmäteriet, nyval 2 år, fram till 2023 
Barbara Vogt, White, nyval 2 år, fram till 2023 
Christina Claeson Jonsson, NCC, omval 2 år, fram till 2023 
Ronny Wahlström, Skanska, omval 2 år, fram till 2023                                                                                                                            
Johan Lindersson, WSP, omval 2 år, fram till 2023 
Ulrika K Jansson, Enköpings kommun, omval 1 år, fram till 2022 
                                                                                                                          
Valda fram till 2022 är sedan tidigare stämmobeslut: 
Chris Österlund, Botkyrkabyggen 
Magnus Forsberg, Microsoft 
Jörgen Simu, Trafikverket 
Anna Legeby, KTH                                                                                                                           

Ledamöter som lämnar styrelsen är:  
Anders Sandin, Lantmäteriet 
Petra Jenning, Fojab 

Valberedning för 2021 års stämma 
I enlighet med instruktionen för valberedningen ges härmed följande upplysning till stämman: 

Malin Löfsjögård och Peter Fransson förklarar sig villiga att stå till förfogande för fortsatt 
uppdrag. Birgitta Olofsson står inte till förfogande för omval. 

Ordförande, sekreterare samt protokolljusterare vid stämma 
Valberedningen föreslår att som ordförande vid 2021 års stämma utses Johan Martinsson, till 
sekreterare Olle Samuelsson och till att justera protokollet Kristina Gabrielii och en representant 
för programmets parter. 

Kommentar 
Valberedningen rekommenderar att styrelsen utser en vice ordförande. 

 

Genom avlämnandet av denna PM till årsstämman avslutar valberedningen sitt arbete för 2021. 

Birgitta Olofsson Malin Löfsjögård  Peter Fransson 
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