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Nuvarande uppdrag
Ordförande i TCO 2011TCO, Tjänstemännens centralorganisation, består av 14 fackförbund som tillsammans organiserar
drygt 1,3 miljoner medlemmar. Uppdraget som ordförande i TCO innebär att företräda den samlade
tjänstemannarörelsen och medlemsgruppernas intressen i samhället och politiken. Som ordförande i
TCO följer tex att sitta i styrelserna för:
NFS, Nordens fackliga samorganisation som tillsammans företräder ca 9 miljoner medlemmar
EFS, Europafacket som tillsammans företräder ca 60 miljoner medlemmar
IFS, Internationella fackliga samorganisationen som tillsammans företräder ca 175 miljoner
medlemmar världen över (styrelsesuppleant). Under IFS-kongressen våren 2014 hade jag uppdraget
att vara ordförande i Credentials Committee, stadgekommittee’n.
LO, TCO och Sacos Brysselkontor, den gemensamma påverkansstrukturen inom EU med säte i
Bryssel (fn ordförande)
TCO är en koncern som äger TCO Development AB samt HB berget AB som äger kontorsfastigheten
på Linnégatan 14. TCO är också majoritetsägare av kursgården Bergendal Meetings i Sollentuna.

Styrelseledamot i Folksam Saks styrelse 2015 –

Ordförande i LTU, Luleå tekniska universitet 2013Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med ca 19 000 studenter,
1700 anställda och en omsättning på 1,6 miljarder per år. Ordförande leder universitetsstyrelsens
arbete.

Tidigare uppdrag
Ledamot i framtidskommissionen 2011-2013
Framtidskommissionen tillsattes under alliansregeringen 2011. Uppdraget var att identifiera viktiga
samhällsutmaningar för Sverige de kommande åren, med sikte på 2020 och 2050. Den leddes av
statsminister Fredrik Reinfeldt och bestod av partiledarna i regeringen samt nio ledamöter med olika
perspektiv från olika delar av det svenska samhället.

Förbundsordförande i SKTF, numera Vision 2004-2011

Vision är ett fackförbund med idag drygt 170 000 medlemmar i olika yrkesgrupper som leder,
utvecklar och administrerar välfärden och arbetar i kommuner, landsting, regioner, privata företag
eller kyrkan. Ordföranderollen innebär att vara den främsta företrädaren i förbundet.

Styrelseledamot i Samhalls styrelse 2006-2009
Samhall är ett statligt ägt bolag med ca 20 000 anställda och en omsättning på ca 7 miljarder kronor.
Verksamheten finns på ca 200 orter i landet. Kärnuppdraget är att skapa utvecklande arbeten åt
personer med olika funktionsnedsättningar. Styrelsen fastställer årligen arbetsordning och
instruktion till VD om rapportering till styrelsen.
Styrelseledamot i Folksam Liv 2005-2006
Folksam liv är ett kundägt företag som bedriver liv- och pensionsförsäkringsverksamhet och
tillhandahåller tjänstepensioner, privat pensionssparande, kapitalförsäkringar, grupplivförsäkring och
annan riskförsäkring. Styrelsens ansvar är att fastställa övergripande mål och besluta om strategier
för att nå målen.
Ordförande i TCO-rådet i Norrbotten 2001-2004
TCO-rådet är ett samarbete mellan medlemsförbund på regional nivå.
Ledamot i Sveriges riksdag 1995-1998
Riksdagsledamot för socialdemokraterna från Norrbottens län med placering i Lagutskottet.
SSU, Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund 1988-1996
-

Ledamot i SSUs förbundsstyrelse 1993-1995
Ordförande i SSU-distriktet i Norrbotten 1992-1995 som första kvinnliga ordförande

Anställningar
Verksamhetschef vid SKTF-centret i Luleå (numera Vision) 1999-2004
Ansvarig för den regionala fackliga verksamheten i Norrbotten och Västerbotten. Personal- och
ekonomiansvarig.

Studier
Luleå tekniska universitet 1992-1994
Studier i statskunskap
Hermelinsskolan i Luleå 1988-1990
Samhällsvetenskaplig linje

