VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
Jag sänder, som valberedningens ordförande, härmed vårt förslag till ISOC-SE styrelse
för 2015.
Valberedningen har bestått av mig, Christina Jonson och Johan Kjellin. Jag börjar med
det sorgliga meddelandet att Christina avled strax före jul efter en längre tids sjukdom,
som några av oss känt till. Hon var aktiv i vårt förberedande arbete med inriktning och
dialog om tänkbara kandidater fram till och med september förra året.
Så det är jag och Johan som nu fullföljt valberedningens uppdrag.
Det är totalt 4 av 8 som väljs varje år. De som har ett år kvar på tvåårsmandatet är Maria
Häll (ordf), Pär Lannerö, Niklas Nikitin och Börje Ohlman.
De som lämnar styrelsen är Daniel Westman, Lars Lundgren (de kan inte väljas om då
de suttit tre perioder i följd) och Nurani Nimpuno som pga tidsbrist avböjt omval.
Se http://isoc.se/om-isoc-se/styrelse/
Vår inriktning på styrelsens sammansättning har varit
- - i första hand ISOC nuvarande eller tidigare medlemmar
- - koppling till andra svenska I* organisationer
- - en styrelse med kompetens inom Internetteknik, det "sociala"
Internet och Internetpolitik.
På förekommen anledning från föregående stämma angående jäv har jag gått igenom,
med samtliga de vi föreslår till nyval, vilka ärenden/typ av ärenden där man skall avstå
från att deltaga i handläggning och beslut. Det handlar om något enstaka ärende under
tvåårsperioden. Ingen av de vi föreslår arbetar för eller är på annat sätt associerad med
organisation eller annan verksamhet som står i strid med ISOC och ISOC-SE
värderingar och mål. Tvärt om!
Styrelsen har diskuterat att renodla rollerna så att den auktoriserade revisorn fokuserar
på den ekonomiska redovisningen och medlemsrevisorn svarar för att granska att
verksamheten är i översstämmelse med stadgarna, avtal med ISOC och stämmobeslut,
samt att verksamhetsberättelse och styrelseprotokoll är korrekta och stämmer med
verkligheten.
Medlemsrevisorn bör ha god erfarenhet om ISOC-SE ledning, verksamhet och
samverkan med ISOC. Helst borde någon av de nu avgående styrelsemedlemmarna
föreslås, men då de faktiskt ingått i styrelsen under en fjärdedel av verksamhetsåret
2015 innan de avgår, så vore det att revidera sig själv i år. Jag har därför, efter
diskussion, ställt mig till förfogande som revisor för 2015. Detta trots att jag ingår i den
här valberedningen...

Vi föreslår
Till styrelsen:
Anna Kelly, omval
Erika Hersaeus, nyval
Erika Hersaeus arbetar på PTS Nätsäkerhetsavdelning sedan åtta år. Främst arbetar
hon med driftsäkerhets-, adresserings- och integritetsfrågor i elektroniska
kommunikationsnät och tjänster, men även med internet governance-frågor. Erika har
en magisterexamen i datavetenskap från Uppsala universitet. Hon brinner bl.a. för att
IPv6 införs i nät och tjänster på bred front, liksom för informationssäkerhetsfrågor och att
aktörer i bl.a. sektorn elektronisk kommunikation kontinuerligt förbättrar sina processer
och rutiner avseende sitt säkerhetsarbete för att undvika att allvarliga incidenter inträffar.
Patrik Wallström, nyval
Patrik Wallström är anställd hos .SE sedan snart 13 år tillbaka, och har där jobbat med
systemarkitektur, DNS och DNSSEC, IPv6 och forskning inom internetinfrastruktur. Han
har också varit med och startat upp Föreningen för Digitala Fri- och Rättigheter, DFRI,
och är där styrelseledamot. Aktiv deltagare inom IETF och RIPE. Bloggar löpande på
iis.se[1] och även privat[2] om udda internetfrågor.
https://www.iis.se/bloggare/pawal/
http://pawal.blipp.com/
Jonas Lejon, nyval:
Jonas Lejon är entreprenör och konsult. Brinner för IT-säkerhet, DevOps samt Startups.
Driver numera IT-säkerhetföretaget Triop men har en bakgrund från Försvarsmakten. Är
även medlem i .SE styrelse sedan november förra året. Bloggar löpande på Kryptera.se
samt Utvbloggen.se, gillar triathlon.

Revisorer:
Stefan Almling, omval. Stefan är auktoriserad revisor vid Grant Thorntorn, som ISOC-SE
har avtal med.
Jan Flodin, nyval. Totalt 7 år i styrelsen i två omgångar, senast ordförande under
verksamhetsåret 2013.
För valberedningen
Jan Flodin

