
 
 
 
 

Till ombud vid Saco-förbundet 
Trafik och järnvägs kongress 
2020 enligt sändlista 

 

Valberedningens förslag till kongressen 2020 avseende 
ledamöter i föreningsstyrelsen samt övriga funktionärer 
Valberedningen lämnar härmed sitt förslag till kongressen 2020 avseende ordförande, vice ordförande, 
styrelseledamöter, suppleanter och övriga funktionärer inom Saco-förbundet Trafik och järnväg (TJ). 
Mandattiden för samtliga ledamöter och funktionärer är två år. 

Valberedningen har i skriftligt samråd med föreningar och större enheter inom TJ mottagit nomineringar 
till ledamöter och övriga funktionärer, samt kontaktat samtliga sittande sedan förra kongressen. Mot 
bakgrund av inkomna förslag och nomineringar samt förbundsstyrelsens nuvarande sammansättning har 
valberedningen har gjort en sammanvägd bedömning av sitt förslag till kongressen. 

I valberedningens arbete har Björn Sundberg Trafikverket, Michael Andersson MTR Pendeltåg, Mattias 
Maxe Green Cargo, Tony Tegerdahl SJ AB och Eric Thylander Strukton Rail deltagit. Sammankallande 
har varit Eric Thylander. 

 

Valberedningens förslag till ordförande 
• Samer Sada, Transportstyrelsen (nyval) 

Valberedningens förslag till vice ordförande 
• Eva Franzén, Euromaint (omval) 

Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter i föreningsstyrelsen 
• Viktoria Andersson, Trafikverket (omval) 
• Ulrik Bergman, Transportstyrelsen (omval) 
• Per Hammarqvist, SJ AB (omval) 
• Lars-Erik Mott, Infranord. (omval) 
• Nader Rostaminegad, MTR (omval) 
• Caroline Vasberg, MTR pendeltåg (nyval) 
• Ann Boholm, SJ AB (nyval) 
• Göran Ringqvist, Green Cargo (nyval) 

Valberedningens förslag till suppleanter i föreningsstyrelsen 
• Ingela Svensson, Transportstyrelsen (nyval) 
• Madelien Orveland, Strukton Rail (nyval) 
• Katarina Strömberg, Arriva (nyval) 
• Johnny Larsson, Trafikverket (nyval) 

Valberedningens förslag till ordinarie förtroendevald revisor 
• Malin Andersson, Förvaltningen för utbyggd tunnelbana, Stockholms läns landsting, (omval) 

Valberedningens förslag till suppleant för förtroendevald revisor 
• Jonas Hillerström, Transportstyrelsen (omval) 
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Valberedningens förslag till valberedning 
• Michael Andersson, MTR pendeltåg, sammankallande (omval) 
• Mattias Maxe, Green Cargo (omval) 
• Björn Sundberg, Trafikverket (omval) 
• Tony Tegerdahl, SJ AB (nyval) 

Valberedningens förslag till suppleanter i valberedningen 
• Peter Isaksson, Trafikverket (nyval) 
• Peter Gardell, Strukton Rail (nyval) 

 

 

Länna, 2020-05-06 

Eric Thylander 
Sammankallande i valberedningen 
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