Bilaga till valnämndens förslag: kort presentation av nya styrelsemedlemmar
Christina Backman (Stiftelseansvarig)
Jag är jurist med mångårig erfarenhet från bankvärlden bland annat som ansvarig för SEB:s
stiftelseverksamhet i Västsverige. Jag arbetar sedan ett antal år som egenföretagare med fokus på
styrelsearbete i ägarledda företag och stiftelser. Jag har också en deltidsanställning som VD för
Hasselbladstiftelsen i Göteborg.
Min fritid tillbringar jag gärna på vår gård i Småland eller med att besöka olika kulturevenemang.
Elisabeth Lindberg Theblin (Skattmästare)
Jag har examen i företagsjuridik från Handelshögskolan i Göteborg (Företags- och förvaltningsjuridisk
linje) och en lång och bred erfarenhet från roller som koncernskattechef för Handelsbanken, ABB
Sverige, Gambro och Trygg-Hansa. Jag har även varit globalt governance ansvarig för
Handelsbankens verksamhet inom penningtvätt och finansiell kriminalitet samt ansvarig för
Handelsbankens hantering av internationella sanktioner. Under 2018 och 2019 arbetade jag i
London med bolagiseringen av Handelsbankens brittiska verksamhet inför Brexit. Idag är jag verksam
som senior rådgivare och mentor.
På fritiden är jag gärna i sommarhuset på Västkusten, jobbar i trädgården, reser, vandrar, spelar golf
och tennis och åker längdskidor när vintern kommer.
Cecilia Träff (Sekreterare)
Jag läste Internationella Ekonomlinjen(spanska) på Handels på 90-talet, och var bland annat med i
HHGS första styrelse. Började jobba internationellt i säljorganisationen för Volvo Cars, innan jag gick
vidare till konsultvärden runt milleniumskiftet. Då gjorde jag också ett återbesök på Handels och
läste organisationsutveckling. Sedan har jag växelvis arbetat med förändringar i konsultbranschen
och i linjeroller. Bland annat arbetade jag som IT-chef inom läkemedelsdistribution under

avregleringen av apoteksmarknaden.
Sedan 8 år tillbaka finns jag på konsultbolaget Prové, där jag arbetar som managementkonsult med
förändringsledning, verksamhetsutveckling och organisationsutveckling, samt som konsultchef.
Jag har två döttrar som är unga vuxna, och jag gillar att cykla, åka skidor och vandra. I höst styr kosan
förhoppningsvis äntligen mot Peru för vandring på Inkaleden till Machu Picchu.
Susanne Axelsson (Strategisk affärsutveckling)
Jag är en engagerad, proaktiv och affärsorienterad ekonom/CFO med en gedigen och bred
erfarenhet som ledare från olika svenska och internationella bolag, bland annat från
innovationsdrivna företag i expansion och utveckling.
Som en del i företagsledningen, och som adjungerad i styrelsen, har jag haft möjlighet att utvecklas
och utveckla olika typer av verksamheter med tyngdpunkt på teknikbolag och noterade bolag i
utveckling och tillväxtfas. Jag har också uppdrag som extern styrelseledamot.
Har aktivt breddat min kompetens och skaffat mig erfarenheter inom strategisk affärsutveckling och
förändringsledning. De senaste åtta åren som egen företagare, med uppdrag som interim CFO och
managementkonsult i breda roller med bland annat ekonomistyrning, verksamhetsutveckling och
M&A, parallellt med att jag genomfört en executive MBA utbildning vid Mgruppen i Stockholm.
Har förnärvarande ett uppdrag vid en större noterad koncern med fokus på organisationsutveckling.
Min fritid tillbringar jag gärna med familjen och tar en båttur eller löparrunda. Husrenovering och
inredning är också något jag är intresserad av.

