
 

Valberedningens förslag till val vid föreningens årsmöte 2022 

Ordförande Ingrid Andersson Väljes för 1 år Omval 

Ledamot Lars Foberg Vald 2021 för 2 år  

Ledamot Göran Hansson Väljes för 2 år Nyval 

Ledamot Gabriella Jansson  Väljes för 2 år Omval 

Ledamot Niklas Larsson  Vald 2021 för 2 år  

Ledamot Christian Kindblad Vald 2021 för 2 år  

Ledamot Michaël Grimsberg Väljes för 2 år Nyval 

Suppleant Magnus Hamann Vald 2021 för 2 år  

Suppleant Hanna Ottosson  Väljes för 2 år Nyval 

Suppleant David Berg Väljes för 2 år Nyval 

Revisor Carl Bergendorff Vald 2021 för 2 år  

Revisor Maria Wallin Väljes för 2 år Omval 

Valberedning   1 år Valberedningen har inget förslag 

Valberedning Eber Ohlsson 1 år Står till förfogande för omval 

 
Föreslagna nya kandidater presenterar sig själva sålunda: 
 

Michaël Grimsberg, Malmö:  
”Jag är civilingenjör i kemiteknik från LTH. Numera är jag pensionär efter att ha varit anställd på institutionen 
för kemiteknik, LTH under hela min yrkesverksamma tid. Där har jag främst ägnat mig åt undervisning i 
kemiteknik samt ansvarat för utbildningen av civilingenjörer i kemiteknik. 
 

När jag utbildades för nästan 50 år sedan så var det en kemiindustri baserad på olja som utbildningen var 
inriktad på. Jag är intresserad av hur kemiindustrin i Sverige såg ut före 1960. Då var skogen en viktig råvara. 
Historien kan ge oss idéer för omställningen till förnyelsebara råvaror.” 
 
Hanna Ottosson, Lund:  
”Helt utbildad livsmedelstekniker och halvt utbildad statsvetare som har jobbat inom livsmedelsindustrin sen 
2011. Har haft befattningar inom kvalitet och planering och är i nuvarande roll produktutvecklare på ett 
industribageri i Malmö. Historieintresserad sedan barnsben och på senare år har intresset för 
processindustrins historia ökat. I övrigt nyfiken på allt nytt och hjärtat bankar lite extra för maten och hur den 
produceras.” 

David Berg, Malmö: 
”Jag är utbildad inom medie- och kommunikationsvetenskap, praktisk filosofi samt socialantropologi och har 
jobbat med utbildning de senaste 23 åren. I första hand som Studie- och yrkesvägledare, koordinator och 
utbildningsledare.  

Textilfabriken som min farfar startade spelade en stor roll för mig när jag växte upp, men jag är egentligen en 
generalist som är nyfiken på det mesta som människor företar sig.” 
 
 

Malmö den 18 mars 2022 
 

Jenny Hällström     Eber Ohlsson 


