
Valberedningens förslag och motivering beträffande förslaget till 

styrelse i föreningen DFRI 
DFRI:s valberedning inför årsstämman 2022 har utsetts i enlighet med de riktlinjer som beslutades av 

årsstämman 2021 och utgörs av Robert Malmgren, sammankallande, och Anne-Marie Eklund 

Löwinder.  

Valberedningen har följt en etablerad rutin att intervjua sittande styrelsemedlemmar för att dels 

bekräfta om de är intresserade av omval, dels inhämta information om hur arbetet i styrelsen har 

fungerat, och om det är någon specifik kompetens som saknas. Därefter har valberedningen sökt 

efter lämpliga kandidater. 

I enlighet med föreningens stadgar föreslår inte valberedningen positioner, utan bara personer till 

styrelsen. Styrelsen formerar sig själv vid ett konstituerande möte där styrelsen också fördelar de 

poster som måste finnas enligt föreningens stadgar. 

Valberedningens förslag till styrelse för DFRI 2022 
 

 Mattias Axell <mattias@dfri.se>, omval 

 Tobias Pulls <tobias@pulls.name>, omval 

 Päivi Morell Heinänen <paivi.morell.heinanen@gmail.com>, nyval 

Päivi har arbetat med informationssäkerhetsfrågor i 25 år, är utbildad systemvetare med fokus på 

informationssäkerhet. Som person är Päivi nyfiken och ser utveckling som en krydda i livet. 

Integritetsfrågorna är något hon anser viktigt att värna om. Genom att arbetat inom myndigheter, 

kommuner, landsting har Päivi drivit integritetsfrågorna internt och utbildat ledningen. Päivi hoppas 

kunna bidra med sitt engagemang och hjälpa DFRI driva frågorna framåt. 

 

 Cory Robinson <cory.robinson@liu.se>, nyval 

*Cory är Senior Lecturer/Assistant Professor in Communication Design vid Linköpings universitet, 

Department of Science and Technology och även grundare av Nordic Privacy Center 

(nordicprivacy.org). Corys forskning fokuserar på området integritet och etik, hans nuvarande 

forskning undersöker röjande av känslig personinformation inklusive biometriska och hälsodata.  

http://liu-se.academia.edu/StephenCoryRobinson 

 Jacqueline Rennerfelt <jacqueline.rennerfelt@gmail.com>, nyval 

Jacqueline tog studenten 2021 och var med och grundade kommittén Hersby Amnesty (en del av 

Amnesty International) på sin gamla gymnasieskola. Jacqueline har ett grundläggande intresse för 

mänskliga rättigheter och politisk påverkan.  

 

 Fredrik Söderblom <fredrik@xpd.se>, nyval 

Fredrik har varit inom IT-branschen i mer än 30 år och har engagerat sig i internetutveckling och 

säkerhet sedan 1992 då han designade och implementerade den första brandväggen för Hewlett 

Packard i norra Europa.  

* Börje Ohlman, nyval 

Börje har varit intresserad av informationsteknologi sedan mitten av 70-talet då han som 
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gymnasiestudent och "ung forskare" lånade datortid på KTH. Börje har en civilingenjörsexamen i 

datavetenskap och idéhistoria från Uppsala universitet. Han har jobbat med data- och 

telekommunikation sedan han började på Ericsson i slutet av 80-talet. I början på 90-talet var han 

aktiv i traditionella standardiseringsorgan såsom ITU-T, ETSI och ATM Forum. I mitten av 90-talet 

blev han intresserad av Internet och IP-teknologi. Börje har under de senaste 15 åren forskat på 

informationcentriska nät och även varit en av ordförandena i Internet Research Task Force (IRTF) 

Research Group för Information-centric Networking (ICNRG) (http://irtf.org/icnrg). Han har varit 

ledamot i styrelsen för ISOC-SE perioden 2014-2020. 

Valberedningens förslag till revisor 
Valberedningen föreslår omval av sittande revisor Jenny Olsson. 
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