
Till årsmötet för World Animal Protection Sverige, 2021-04-28 

 

Valberedningens förslag 

 

Val av årsmötesfunktionärer  

Till mötesordförande föreslås Roger Pettersson. 

Till mötessekreterare föreslås Marie Grundström. 

Val av ordförande till styrelsen 

Till ordförande föreslås omval av Gitte Buchhave, Direktör/CEO för World Animal Protection 

Danmark. 

Till vice ordförande föreslås omval av Sven Stenson, kriminalinspektör och före detta ordförande i 

Djurskyddet Sverige.  

Val av ledamöter till styrelsen 

Som ordinarie ledamot till styrelsen föreslås omval av Sven Stenson på 5 år.  

Val av suppleanter till styrelsen 

Som suppleant till styrelsen föreslås nyval av Tiziana Corneliuson på 5 år. 

Som suppleant till styrelsen föreslås fyllnadsval Saga Abramsson på 3 år. Saga ersätter Nairi Schlyter 

som avgår som suppleant.  

Som suppleant till styrelsen föreslås fyllnadsval Hanna Ralfe på 1 år. Hanna ersätter Ingegerd Bülow 

som avgår som suppleant.  

Tiziana Corneliuson 

Tiziana har varit företagare i många år och är nu VD för Stilisti AB som finns i både Sverige, Hong 

Kong och Indien. Hon har även nyligen investerat i en fritidsanläggning som är tänkt att dels ge 

möjlighet för fler att upptäcka vår vackra natur och djurlivet i våra skogar, men också för att fungera 

som en djurfristad. Hon har nyligen fått alla papper på plats och förbereder mark och byggnader för 

att kunna ta emot djur.  

Hennes engagemang för djur är genuint sedan barnsben och hon vill gärna sitta med i styrelsen för 

WAP Sverige. Vi tror att hennes kompetens inom företagande kan hjälpa oss när vi ska på börja vårt 

arbete med företagssamarbeten.  

Saga Abramsson 

Saga studerar journalistik/TV-produktion på Kaggeholms Folkhögskola och utförde sin praktik hos 

World Animal Protection under våren 2021. Hon hjälpte oss stärka vårt kommunikationsarbete och 

höll även föreläsning om olika kanaler man kan nå ut till yngre gåvogivare. Hon är passionerad i 

djurfrågor, vilket genomsyrade hennes praktik hos oss, och hon vill gärna sitta med i styrelsen för 

World Animal Protection.  

  



Hanna Ralfe 

Hanna är utbildad veterinär och har sedan examen 2012, från SLU Uppsala, jobbat framförallt klinisk 

med hund och katt. Hanna har alltid haft en dröm att jobba och engagera sig inom djurvälfärdsfrågor 

vilket gjorde att hon förra året sökte sig till World Animal Protection INT som volontär då hon är 

bosatt i London. Hon har även föreläst för svenska kontoret. Hennes engagemang för djur och för 

organisationen gör att vi anser henne som en lämplig kandidat till styrelsen.    

Val av revisorer 

Valberedningen föreslår omval av Håkan Fjelner som ordinarie revisor och omval av Hans Bredberg 

som revisorsuppleant för en tid av ett år.  

 

Valberedningen har bestått av Diana Karner (sammankallande) och Martin Ågren.  

Enligt Svensk Insamlingskontrolls regler har kontroll skett att ingen av ledamöterna har 

betalningsanmärkningar.  


