BPW Stockholm
Valberedningens förslag till styrelseledamöter
- Till årsmötet den xx mars 2020
Följande styrelseledamöter avgår:
Johanna Wretås och Katerina Kazak

Nyval av ordförande för ett år:
Andrea Hemming, 30 år
andrea.hemming.amg@gmail.com Tel: 073–3842012
Andrea Hemming är utbildad jurist med särskild specialisering inom nationell och internationell
hälsorätt. Hon har ett särskilt intresse för AI, E-hälsa och digitalisering. Allas rätt till hälsa av god
kvalitet samt tillgång till detsamma är en fråga hon brinner för, och som hon tror är möjlig med hjälp
av digital utveckling.
Utbildning med kandidatexamen i statsvetenskap samt flera masterutbildningar, EU-rätt med fokus
på läkemedelsreglering, och i folkhälsovetenskap med inriktning epidemiologi från Karolinska
Institutet. Därutöver har hon även forskat inom global hälsa i Genève under ett 1-årigt
forskningsprogram med fokus på rätten till hälso-och sjukvård.
Har bredvid sina studier alltid haft ett antal sidouppdrag. Samtliga har inneburit att man ska starta
och driva projekt från start till slutfört projekt. I nuläget är Andrea aktiv i Global Shapers, vilket är ett
initiativ av World Economic Forum. Därutöver har hon nyligen blivit utvald till rådet för hälsa och
välfärd där 20 unga svenskar valts ut till ett av de fyra råden för att representera s.k. Future Thinkers.
Som en del av Global utmaning arbetar vi tillsammans med de seniora rådgivarna. Som synes älskar
jag nya utmaningar och att få starta och driva projekt som fyller ett behov och som kan ge nytta för
andra människor

Omval av fem ledamöter
Pheabe Thulin, 59 år

febe.thulin@husmanhagberg.se 0707-54 50 25
Pheabe är civilekonom och fastighetsmäklare. Hon jobbar 60 % på Scanena International AB som
ekonomikonsult och 40 % som fastighetsmäklare på Husman Hagberg Täby. Pheabe har haft en lång
karriär som fastighetsmäklare sedan 2000, först på Bjurfors i Täby sedan Husman Hagberg Täby.
Jobbar i eget företag mot Husman Hagberg. Pheabe har varit aktiv idrottare och spelat basket och
fotboll i högsta divisionen på 1980-talet. Har orienterat sedan barnsben och håller fortsatt på med
detta. Sprungit många långdistanslopp, bla Stockholm Marathon och New York Marathon på 1980talet.

Ulla Hermansson, 60 år

ulla.hermansson@clivechristian.se Mobil 0708–314 881
Ulla driver sedan 16 år det exklusiva brittiska inredningsmärket Clive Christian, vilka tillverkas i
Bolton, Storbritannien. Representanter finns över hela världen. Ulla har agenturen för Skandinavien
samt de baltiska länderna. Tidigare har hon i 28 år arbetat i den grafiska branschen, bland annat på
amerikanska Xerox.
På fritiden är hon engagerad i flera föreningar och därmed erfarenhet av styrelsearbete. Under
många år aktiv inom Ladies Circle, bl a som Distriktschef samt roterande styrelseposter inom
klubbarna. Inom Försvaret har Ulla som reservofficer jobbat inom Flygvapnet. Innehar graden
Löjtnant och ansvarade för kompaniet i Haralds, nv om Luleå. För tre år sedan pensionerades den
aktuella årskullen och det frigjorde tid för andra engagemang.
Under många år innehöll Ulla styrelseposter inom BNI - Business Network International. Även där
med roterande styrelseposter men de senaste fem åren som ordförande. Hotel Diplomat blev
hemmabasen, men nu är föreningen lämnad.
Under flera år jobb inom styrelsen med beslut om förebyggande åtgärder för vår
bostadsrättsförening. Ordförandeposten är nu överlämnat till kunniga efterträdare.
I Hallwyls Museums Vänförening har Ulla inom styrelsen rollen som Matrikelansvarig såväl som
Klubbmästare. Ett spännande och utmanande arbete som kantas av genuin arkitektur, konst och
utställningar. Stor rotation på ämnen och föreläsningar för att tillfredsställa medlemmarna.

Anna Lindbäck, 30 år
Anna.lindback@drivhuset.se 079-340 86 37

Anna har en gång varit talare på BPW Stockholm då hon berättade om sitt företag 2Change som hon
drev med en kompanjon vars affärsidé är att tillvarata dagligvaruhandelns kastade varor på ett
hållbart sätt. Anna är utbildad till Hållbarhetsekonom på Sveriges Lantbruksuniversitet och jobbar
idag som kommunikatör och affärsutvecklare. Hennes kandidatuppsats som nu skrivits om till
vetenskaplig artikel handlade om entreprenörskap ur ett genusperspektiv. I uppsatsen undersöktes
det om något hänt med porträtteringen av entreprenörer efter #metoo. BPWs medlemmar har
åstadkommit några av våra viktigaste feministiska framgångar i svensk historia. Husfrun från 1930talet är idag ett minne blott - istället finns det nya feministiska frågor som jag vill verka för. Det är
färre kvinnor än män idag som är företagare och det är färre kvinnor än män idag som blir rika på att
bedriva företag.
Yvonne Westermark, 63 år
Yvonne.westermark@gmail.com 0768 873 725
Yvonne har suttit ett år i styrelsen. Hon är ekonom och har lång erfarenhet från bank- och
finanssektorn. Idag är hon verksam som ansvarig för tillväxten i Bredablick Förvaltning på nationell
nivå, ett snabbväxande ungt företag inom fastighetsförvaltning. Yvonne är även ordförande i en stor
bostadsrättsförening. Yvonne har alltid arbetat med att utveckla och driva, det är något som hon
brinner för samt att se människor utvecklas.
Yvonne vill engagera sig i BPW då hon menar att i ett nätverk sammanföra kvinnor i olika åldrar, olika
yrkeskategorier och med olika bakgrund och erfarenheter är grunden till ett lyckat arbete för att

stärka kvinnors ställning och självständighet. Ett samhälle där kvinnor är självständiga och kan klara
sin ekonomi själva är en mycket viktig del i arbetet för kvinnors lika rättigheter.

Nyval av ledamot
Aida Conde 0702067805
Aida kommer från Portugal, är utbildad Legal Counsel/Jurist med inriktning på Immaterialrätt. Hon
har ett särskilt intresse för Immaterialrätt, Tech Law, AI och digitalisering. Förmågan att kombinera
en mer kreativ sida med lagpåverkan och relevanta förändringar till det bättre i världen, är något hon
brinner för, vilket hon tror är möjligt med hjälp av immateriella rättigheter.
Hon har en kandidatexamen i juridik och ett mastersprogram i EU: s immateriella rätt med fokus på
patent och varumärken. Dessutom har hon också varit redaktör vid Stockholm IP Law Review på
Stockholms universitet.
Hon har arbetat på en portugisisk advokatbyrå inom olika områden (arbetsrätt, olja och gas,
rättstvister, angolanska och mozambikanska rättigheter) men hade ett antal siduppdrag. Hon var
sångare i sin tidigare advokatbyrå och här i Stockholm sjunger hon i Gospel Choir (Stockholm East
Gospel Choir).
Hon älskar nya utmaningar och är alltid tillgänglig för att arbeta och påverka andra människors liv.
Hon hoppas att hon kan vara ett positivt exempel för kvinnor.
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Valberedning
Johanna Wretås är sammankallande och därtill består valberedningen av Ulrica Franzén och
Monica Lindsten Roslien

