Valberedningens förslag 2021
På grund av att årsmötet 21.4 hålls digitalt önskar Visit Åland lägga extra stor vikt vid att
informera och förbereda inför mötet. Därför skickas redan nu valberedningens förslag till alla
medlemmar. På basen av förslaget önskar valberedningen på förhand få in eventuella
motförslag för att på bästa sätt förbereda en ev. röstning under själva mötet.
____________________________________________________________________________
Inför årsmöte har valberedningen eftersträvat att kartlägga de kompetens- och resursbehov
som styrelsen hos Visit Åland har. Riktgivande kartläggning har främst varit föreningens syfte,
de kvalifikationskriterier hos styrelsen som stadgarna anger, liggande strategier samt Visit
Ålands verksamhetsplan.
Valberedningen har i första hand tillfrågat de styrelsemedlemmar vars mandattid går ut, om
de är tillgängliga för återval. Förutom detta har valberedningen inviterat via Visit Ålands
nyhetsbrev föreningens medlemmar att inkomma med synpunkter och förslag på styrelsens
sammansättning.
Med beaktande av detta föreslår valberedningen återval av följande
styrelsemedlemmar:
● Satu Numminen (återval, mandat till 2023)
● Dan Ferna (återval, mandat till 2023)
● Björn Wennström (återval, byte från suppleant till ordinarie medlem, mandat till 2023)
● Jani A.Mäkelä (återval, byte från ordinarie medlem till suppleant, mandat till 2023)

Kandidaterna har underrättats om valberedningens förslag. Läs mer om kandidaterna i
bilagan. Ifall medlem avser föreslå andra kandidater före årsmötet äger rum bör dessa vara
tillfrågade samt skicka till valberedningen en kort presentation av kandidaterna som
besvarar frågorna:
1. Vem är jag?
2. Varför vill jag ta plats i styrelsen?
3. Vad kan jag tillföra?
4. Vilka frågor är viktiga att arbeta med?
5. Vilka är mina tankar kring styrelsearbetet?
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1. Valberedningens förslag till styrelsesammansättning och mandattider
Terese Flöjt, ordförande (mandat till 2022)
Satu Numminen (mandat till 2023)
Dan Ferna (mandat till 2023)
Björn Wennström (mandat till 2023)
Susanne Olofsson (mandat till 2022)
Caroline Lepistö (mandat till 2022)
SUPPLEANT:
Jani A.Mäkelä (mandat till 2023)
2. Valberedningens förslag till arvoden och ersättningar
Valberedningen föreslår att arvodet för ordförande, vice ordförande samt mötesarvode per
bevistat möte för samtliga styrelsemedlemmar lämnas oförändrade enligt följande:
●
●

Till ordförande utgår ett arvode om 2000€ och till vice ordförande om 500€.
Till samtliga styrelsemedlemmar utgår ett mötesarvode om 150€/person per bevistat
möte.

Valberedningen föreslår att styrelsens medlemmar är fortsatt berättigade till ersättning för
resor till och från mötena enligt skatteförvaltningens beslut om skattefria
resekostnadsersättningar.
3. Valberedningens förslag till revisor och revisorssuppleant
Valberedningen föreslår att till ordinarie revisor utse Erika Sjölund, GR, Hermans &
Revisorerna Ab, att till suppleant utse Hermans & Revisorerna Ab, samt att ersättning till
revisorerna ska utgå enligt räkning.
Valberedningen 2021
Bengt Johansson, ordförande
bengt@strax.ax
0457 3135559
Ann-Louise Djupsund
ann-louise.djupsund@hotellarkipelag.ax
041 4425123
Johanna Dahlgren
johanna.dahlgren@stallhagen.com
040 5246191
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Bilaga- presentation av föreslagna styrelsemedlemmar

Satu Numminen
Satu är egenföretagare. Hon driver Seglinge Gästhamn och guidar turistgrupper. Hon har tidigare drivit
både stugby och caféer. Idag jobbar hon aktivt med näringslivsfrågor på kommunal nivå samt med
marknadsföring av skärgårdskommunerna. Satu har erfarenhet av styrelsearbetet och kunskap om
förutsättningarna för turistföretag i skärgården. Hon beskrivs av de som nominerat henne som
energisk, engagerad och en person som tar tag i och löser problem. Satu anser att det är viktigt att
komma ihåg små turistföretag- och anläggningar samt att initiera till samarbete mellan större och
mindre.
Dan Ferna
Dan är marknadsekonom och byggt på med utbildningar bl.a. inom konverteringsoptimering,
ledarskap, retail och digital marknadsföring. Under sina 18 år på Aftonbladet ansvarade Dan för olika
event såsom galor, valdebatt, Almedalsveckan, kampanjresor och redaktionella satsningar som t ex
MEG (mediedagarna). Aftonbladet tv och Sportbladet är också något som Dan arbetat mycket med. I
samband med utlandsresor har Dan producerat Aftonbladets reseguider. Han har ett stort kontaktnät
inom media, retail, reklam, miljö och “kändisvärlden” i Sverige. I dag jobbar Dan som Cityledare vid City
Mariehamn/ Ålands Näringsliv med målet att Mariehamn ska bli årets stadskärna i Finland 2024. Dan
känner sig starkt engagerad och inspirerad när det gäller utvecklingen av Mariehamns centrum.
Björn Wennström
Björn har under hela sin karriär arbetat med frågor relaterade till marknad, försäljning och
kommunikation. Så sent som i september i år började han jobba som försäljningschef för Ålands
Golfklubb samtidigt som han även kommer att jobba med utvecklingen av den digitala försäljningen
inom det egna företaget, Team Sportia. Björn kommer närmast från uppgiften som press- och
medieansvarig för Visit Åland. Innan dess har han jobbat många år som affärsområdeschef för Maxinge
Center och före det som marknadschef på Åland Post samt ett av Electrolux dotterbolag (AEG).. Björn
är en föreningsmänniska som har arbetat ideellt som styrelsemedlem inom Ålands Golfklubb och IFK
Mariehamn Ab, men även inom JCI Mariehamn och Mariehamns Rotaryklubb. ”Att skapa nätverk över
företags och organisationers gränser är Ålands största styrka och något som är ännu viktigare i spåren
av Coronapandemin”.
Jani A. Mäkelä
Jani har 20 års erfarenhet av turistnäringen på professionell nivå. Hans starkaste sidor är
produktutveckling, försäljning, kundupplevelser, marknadsföring samt affärsstrategi. Han är välbekant
med den närliggande marknaden – samt hotellverksamhet och kryssningstrafiken. Han känner bra till
de finska researrangörerna. Jani ansvarar för tillfället bland annat över Tallink Siljas destinationer. Han
sitter även med i Åland Convention Bureaus styrgrupp.
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