
Valberedningens   förslag   2020  
Ideella   föreningen   Young   Entrepreneurs   of   Sweden  

Det   är   med   stolthet   vi   kan   presentera   följande   förslag   för   styrelse   för   2019/2020.   Vi   är   nöjda  
över   att   ha   fått   ihop   ett   team   som   vi   tycker   representerar   bredden   inom   YEoS   och   som   är   ytterst  
kvalificerade   att   ta   sig   an   de   utmaningar   den   avgående   styrelsen   samt   kansliet   har   delat   med  
oss;   öka   finansieringen,   nå   ut   till   fler   unga   och   fler   kvinnliga   entreprenörer,   utveckla   kansliet  
samt   utveckla   verksamheten.   Vi   har   i   förslaget   sex   ledamöter   som   är   kvar   från   tidigare   styrelse,  
övriga   har   valt   att   lämna   på   eget   initiativ,   och   tre   för   styrelsen   nya   namn.  
 
Vi   lämnar   det   upp   till   styrelsen   att   fördela   posterna,   som   vice   ordförande   och   kassör,   samt  
ansvarsområdena   inom   sig.  
 
Undertecknat,  
Valberedningen   2020  
Love   Sahlin,   Tilda   Nordh,   Oskar   Carlsson  
 
Förslag   till   nya   styrelsemedlemmar  

Ledamot   -   Julia   Wrede   -   Väljs   på   två   år  
Grundare   Gravel   Sweden   AB   ( https://gravel.se/ )  
26   år,   bosatt   i   Stockholm,   medlem   sen   2018  
 
Julia   har   expertis   inom   datadriven   försäljning   och   är   en   stark   profil   för   att   lyfta   kvinnligt  
entreprenörskap.   Kommer   bidra   med   sin   spetskunskap   inom   marketing   och   vara   en   kraft   i  
arbetet   med   att   attrahera   unga   medlemmar.   

Ledamot   -   Charlotte   Dunhoff   -   Väljs   på   två   år  
Grundare   av   Sveriges   Profilagentur   AB   ( https://profileagency.se/ )   
30   år,   bosatt   i   Stockholm,   medlem   sen   2019  
 
Charlotte   kommer   kunna   bidra   med   nya   tankar   och   idéer   utifrån   sin   roll   som   bolagsbyggare   i   en  
bransch   riktad   mot   event,   underhållning   &   förmedling   av   föreläsare.   Stor   kreativitet   och   hög  
energi   som   omvandlas   till   handlingskraft.  
 
Suppleant   -   Daniel   Fransén   -   Väljs   på   två   år  
Grundare   av   Red   Capes   IT   AB   ( https://redcapes.se/ )  
30   år,   bosatt   i   Jönköping,   medlem   sen   2019  

https://gravel.se/
https://profileagency.se/
https://redcapes.se/


Daniel   Fransén   har   de   senaste   åren   expanderat   sitt   engagemang   för   digitala   lösningar   till   att  
också   utbilda   andra   inom   ämnet.   Kommer   bidra   med   en   stark   målmedvetenhet   inom  
uppfinningsrika   digitala   lösningar.   
 
Förslag   för   omval  

Ordförande   -   Marcus   Björke   -   sitter   kvar   i   ytterligare   ett   år  
Grundare   av   Renthia   (https://www.renthia.com/)  
Grundare   av   insamlingsstiftelsen   Young   Champs   
34   år,   Göteborgare   i   Stockholm,   medlem   sen   2016  

Marcus   började   kliva   in   i   ledarskap   inom   YEoS   2018   genom   att   ta   initiativ   till   och   genomföra  
YEoS   Xchange   i   Kenya.   Efter   att   ha   aktivt   sökt   sig   mot   ordföranderollen   ser   vi   det   som   en  
utmärkt   fortsättning.   Marcus   ledarskap   är   tydligt   och   rakt,   med   fallenhet   för   att   bygga   team.   Vi  
uppskattar   också   Marcus   engagemang   som   social   entreprenör,   och   ser   vikten   i   att   lyfta   fram  
en   sådan   profil   i   ordföranderollen.  
 
Vice   Ordförande   -   Klara-Maria   Mach   -   sitter   kvar   i   ett   år   till  

Grundare   av   Entreprenörden   (http://www.entreprenorden.se/)  
Styrelseledamot   Friskis&Svettis   Uppsala  
29   år,   Uppsalabo   från   Nyköping,   medlem   sen   2018  

Klara-Maria   har   ett   stort   engagemang   i   att   lyfta   entreprenörskap   i   Sverige.   Hon   är   en   sann  
ambassadör   för   våra   värderingar   och   den   samhällsförändring   som   våra   medlemmar   bidrar   till.   Vi  
ser   henne   som   en   länk   till   vårt   fortsatta   arbete   för   att   skapa   fler   unga   entreprenörer   i   Sverige   
 
Kassör   -   Ludvig   Dieden   -   väljs   på   ett   år  

Medgrundare   av   Studi   (https://www.studi.se/)  
Grundare   av   Driv   (http://driv.se/)  
29   år,   bosatt   i   Stockholm,   medlem   sen   2016  

Ludvig   har   axlat   rollen   som   kassör   i   YEoS   i   två   år,   och   har   arbetat   med   att   sätta   upp   budget   och  
uppföljningsstrukturer   samt   agerat   stöd   till   kansliet   i   juridiska   och   bokföringstekniska   frågor.  
Under   det   senaste   året   har   Ludvig   arbetat   mycket   med   förändringen   av   stadgarna,   och   vi   ser  
gärna   att   han   sitter   kvar   i   ytterligare   ett   år.   
 
Ledamot   -   Peter   Nygren   -   sitter   kvar   i   ett   år   till  

Grundare   av   Mionix   (https://mionix.io/)  
Grundare   av   Brewmaster   Sweden   AB   (http://www.brewmaster.se/)  
32   år,   Växjö,   medlem   sen   2012  

Peter   är   en   serieentreprenör   av   rang,   som   varit   med   i   YEoS   i   många   år   för   att   vid   förra  
årsstämman   ansluta   sig   till   styrelsen.   Han   har   under   året   arbetat   med   att   hitta   och   introducera  
nya   partners,   liksom   att   bidra   med   kunskap   kring   att   bygga   bra   strukturer   för   YEoS.   Vi   ser   gärna  
att   hans   hängivenhet   och   drivkraft   ska   få   färga   in   styrelsens   arbete   ytterligare   ett   år.  
 



Ledamot   -   Roland   Dansell   -   sitter   kvar   i   ett   år   till  
Styrelseproffs  
Tidigare   partner   inom   affärsrådgivning   på   Grant   Thornton  
59   år,   Stockholm,   extern   ledamot  

Roland   har   varit   YEoS   stora   ambassadör   hos   Grant   Thornton   under   alla   de   år   som   YEoS  
samarbetat   med   dem.   Han   känner   nätverket   väl   och   coachat   många   YEoS-medlemmar   i   deras  
företagande.   Roland   kommer   med   en   djup   expertis   inom   ägarledda   bolag   och   styrelsearbete  
och   har   även   utbildat   många   bolag   i   detta.   Under   året   har   han   tillsammans   med   Peter   lett   vårt  
arbete   att   hitta   fler   partners,   vilket   vi   gärna   ser   att   har   arbetar   ytterligare   ett   år   med.  
 
Suppleant   -   Malin   Cronqvist   -   väljs   på   ett   år  

Grundare   av   Help   to   Help   (https://helptohelp.se/)  
32   år,   Skåning   i   Stockholm,   medlem   sen   2017  

Malin   satt   i   styrelsen   under   2018   som   vice   ordförande   och   som   suppleant   under   2019.   Hon   har  
tagit   ett   tydligt   ledarskap   i   att   sätta   struktur   i   styrelsearbetet,   vilket   varit   uppskattat   av   den  
tidigare   styrelsen.   Tryggheten   i   att   ha   Malin   som   suppleant   ser   vi   som   ovärderligt,   vilket   gör   att  
vi   nominerar   henne   för   ytterligare   ett   år.  


