
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Detta är valberedningens förslag till ISOC-SE s årsmöte 2016.

Valberedningen som utsågs av årsmötet 2015 har bestått av:
Lars Lundgren (sammankallande)
Johan Kjellin
Olle E Johansson

Valberedningen har inbjudit föreningens medlemmar att ge förlag på ledamöter. 
Tillsammans med förslag som föregående valberedning begrundat har vi haft en lista på 
ett tjugotal namn.

Vår inriktning har varit att i första hand föreslå kandidater som
- redan är eller har varit medlemmar
- har kopplingar till andra organisationer inom området
- stärker styrelsens kompetens inom teknik och eller politik

Förutsättningar
- Mandatperioden löper ut för Maria, Niklas, Börje och Pär
- Samtliga kan väljas om enligt stadgarnas §20 (max 3 mandatperioder i följd)
- Pär har avböjt omval 

Årsmötet ska även välja två  revisorer för en period av 1 år

Enligt stadgarna ska en revisor vara auktoriserad.
Den andra revisorn kan enligt beslut på föregående årsmöte vara en lekman med god 
kunskap om verksamheten.

Vår nuvarande lekmannarevisor Jan Flodin har avböjt omval 



Valberedningen föreslår för de 4 platserna i styrelsen:

Omval av 

Maria Häll som ledamot och ordförande för en period av 2 år
- Maria är föreståndare för Sunet

Niklas Nikitin som ledamot för en period av 2 år
- Niklas är IT säkerhetssamordnare vid Karlstads Universitet

Börje Ohlman som ledamot för en period av 2 år
- Börje är forskare på Ericsson

Nyval av

Anders Rafting som ledamot för en period av 2 år

Anders är pensionerad från PTS sen drygt två år. Han arbetade där från år 2000 med 
nätsäkerhetsfrågor angående åtgärder och övningar för ökad säkerhet, integritet och 
robusthet när det gäller internet samt elektronisk kommunikation generellt sett. Har gjort 
ett antal utredningar, tester och rapporter som bland annat behandlat Internets robusthet, 
DNSSEC, toppdomäner i Sverige, gränsrouting (BGP), IPv6-införande, samhällsviktig 
verksamhets beroende av elektronisk kommunikation. Satt också med i den rådgivande 
kommittén (GAC) till ICANN mellan 2003 - 2010 varefter han var med i 
utvärderingsgruppen SSR-RT2 (Security, Stability and Resiliency DNS Review Team) från 
2010 till 2012 då slutrapport presenterades. Innan PTS arbetade han på Burroughs, 
Philips, Digital Equipment och Posten Logistik AB - alltifrån programmering, 
systemutveckling och nätverksdesign.

Valberedningens förslag till revisorer:

Stefan Almling omval. Stefan är auktoriserad revisor vid Grant Thornton

Lars Lundgren nyval. Lars har suttit i ISOC-SEs styrelse från 2009 till 2014 och varit både 
ordförande, kassör och sekreterare


