
 

 

Valberedningens förslag till årsmötet 2022 

 

Valberedningen lämnar följande förslag för val av styrelseledamöter i Svenska 

Skidskytteförbundet: 

Vi förslår omval på två (2) år av Bengt Jönsson och Gunnar Olofsson som styrelseledamöter. 

Vi föreslår omval av Sofia Domeij på ett (1) år som ordförande i styrelsen. 

Vi föreslå nyval på två (2) år av Anna Bäck Stockholm som styrelseledamot. 

Arvoden: 

Styrelse 

Valberedningen föreslår att inga ändringar görs när det gäller ersättningar utifrån de 

prisbasbelopp som beslutades vid fjolårets årsmöte. 

Valberedningen: 

När det gäller eventuell ersättning (arvoden) för valberedning så föreslår vi att utifrån 

beslutet vid förra årets årsmöte att uppdraget återförs till arbetsgruppen för arvodering för 

utredning och beslut vid årsmötet 2023. 

 

Bilaga; Presentation av Anna Bäck 

 

För valberedningen, 2022-08-03 

 

Björn Skogh Ordförande/ sammankallande 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 1.  

 

Presentation av Anna Bäck 

Anna bor i Stockholm och är 50 år, är gift och har 

fyra barn och en hund. Är engagerad i idrott som 

skidåkning, fotboll och basket genom sina fyra 

barn. 

Anna åker själv mycket skidor både längd- och 

utförsåkning. 

Anna är sedan mars 2019 VD för Kivra AB som är 

Sveriges största digitala mailbox för bl.a. 

betalningar och övrig information som covidbevis, 

digitala kvitton m.m. Kivra har idag 5,3 miljoner 

användare och 36 000 företag och organisationer 

som nyttjar Kivras tjänster. Kivra har haft en 

mycket stark tillväxt under de senaste åren. 

Kivra har också ett samarbete med Riksidrottsförbundet via idrottsbrevlådan. 

Idag ägs Kivra av 41an Invest (Karl-Johan Persson och Stefan Krook), FAM 

(Wallenbergstiftelserna), styrelse och personal. 

Anna har en magisterexamen i industriell ekonomi. Hon är utbildad i marknadsföring, 

ekonomi, teknik och ledning med en professionell bakgrund i ledande befattningar och 

styrelsearbete inom konsulttjänster och telekom för startup och börsnoterade företag.  

Anna har många års erfarenhet av att leda kreativa team och utveckla framtidens tjänster 

och produkter i Sverige och Kina, hon har stor erfarenhet kring ledarskap och har en 

entreprenörsanda och en stark drivkraft att bygga och utveckla företag.  

Parallellt med sitt arbete har hon tagit en executive MBA via ett stipendium från Dagens 

Industri, vid Handelshögskolan i Stockholm. 

Innan Anna började på Kivra arbetade hon för Veryday/McKinsey Design (McKinsey & 

Company) där hon haft positionen som operativ chef och lett strategiska projekt inom 

finans, telekom och media. 

Anna sitter också i styrelsen för Nordnet och Permobil samt i SNS förtroenderåd. 

Anna säger: Jag ser mig som en mycket engagerad ledare med mycket energi och brinner för 

att bygga verksamheter med fokus på människor och nytta för människor. 

Ser främst att jag kan bidra med idéer och tankar kring tillväxt och ledarskap samt 

erfarenheter kring styrelsearbete och hur styrelse VD/styrelse kan arbeta bra tillsammans. 


