
Valberedningens förslag till Svenska Burmakommitténs årsmöte 2020 

 
 
Styrelse 2020/2021: 
Ordförande: 
Matilda Hald (omval) 
 
Ledamöter:  
Eva-Maria Munck (omval) 
Gunilla Odin (omval) 
Jörgen Schönning (omval) 
Andreas Boström (omval) 
Karin Valtersson (omval) 
Marie Månsson (omval) 
Mats Petersson (nyval) 
Helena Thorfinn (nyval) 
 
Suppleant: 
Charles Carter (nyval) 
 
Föreningsrevisor 2020/2021:  
Ordinarie: Martin Nilsson (omval) 
Suppleant: Jan Hodann (omval) 
 
Auktoriserad revisor 2020/2021:  
Ordinarie: Johan Andersson, Grant Thornton (omval) 
Suppleant: Josefine Fors, Grant Thornton (omval) 
 
Valberedning 2020/2021:  
Ordinarie: Mikael Wiking (nyval) 
Ordinarie: Johanna Kvist (omval) 
Suppleant: Jennifer Vidmo (nyval 
Suppleant: Jenny Hedström (nyval) 
 

Valberedningens arbete 

Valberedningen har genom kontakt med styrelsemedlemmar och kanslipersonal bildat sig en 
uppfattning om arbetet under det gångna verksamhetsåret. Överlag har arbetet fungerat 
tillfredsställande men en önskan om stärkt kompetens inom framförallt kommunikation, 
marknadsföring och policyarbete framkom.  

Två ledamöter, Mikael Wiking och Anna Kristiansson, avgår och valberedningen föreslår att 

övriga ledamöter, inklusive ordförande, väljs om. 

Valberedningen nominerar även tre nya medlemmar till styrelsen: Mats Petersson och 

Helena Thorfinn som ordinarie ledamöter, och Charles Carter som suppleant. De är 

presenterade nedan. 

 

 



Presentation av nya ledamöter och suppleant 

Mats Petersson är socionom och kvalitetsstrateg på socialförvaltningen i Falkenbergs kommun, och 

tidigare enhetschef för försörjningsstöd (socialbidrag) i kommunen. Han har stark erfarenhet av 

arbetsledning, mål- och resultatstyrning, kvalitetsuppföljningar, och budgetansvar. Han föredrar ofta 

ärenden för socialnämnden och har stor kunskap om lokal politik och förvaltning, samt 

myndighetssamverkan. Mats är gift med en svensk-burmes och har besökt Myanmar under 

familjesemestrar. Han har ett stort intresse for landet och har följt utvecklingen där i snart tjugo år 

sedan han jobbade som volontär i Mae Sot 2001. 

Helena Thorfinn är journalist och författare med en MA i humanitär rätt. Hon har bl.a. arbetat på 

SvD, TV4, och SvT som korrespondent, samt på senare år skrivit krönikor och reportage. Efter åren 

som journalist arbetade Helena i 12 år på Sida, Rädda Barnen, och Raoul Wallenberg Institutet och 

har styrelseerfarenhet från IM och Ordfront. Helena bodde i Myanmar mellan 2013–2017, och flyttar 

i sommar hem till Skåne från Washington DC. I Myanmar skrev hon sin andra roman, jobbade som 

konsult för bland andra Unicef, CUSO, NGOForum och Sida, och startade en liten organisation för 

tonårsflickor. Helena har skrivit två romaner som utspelar sig i Bangladesh, och har två år i rad varit 

framröstad på listan över "tio mest inflytelserika inom svenskt bistånd". Hon har pratat om bistånd i 

över 50 kommuner, kyrkor, och högskolor i Sverige och är en efterfrågad föreläsare. 

Charles Carter avslutar till sommaren en magisterutbildning inom kommunikation och en master 

inom mänskliga rättigheter. I båda dessa skriver han om Burma och rohingyer. Han praktiserar hos 

Folke Rydén Productions där han arbetar flitigt med Burmafrågor för att bistå i filmprojekt som 

produktionsbolaget arbetar med, och har minst sagt ett genuint intresse för utvecklingen i landet och 

geopolitiken i regionen. Till hösten genomför Charles en praktik på Amnesty International där han 

kommer arbeta med en större granskning inom deras CSR grupp. 

 

/Valberedningen genom Johanna Kvist och Shantana Shahid 

Stockholm, 2020-04-09 

 


