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Presentation av föreningsrevisorerna för Svenska Röda Korset för 2021-2023 

Föreningsrevisorer för Svenska Röda Korset för 2021-2023 – 
presentation 

 

Ordinarie föreningsrevisor för Svenska Röda Korset 

    

 

 

Göran Pettersson  

 Född/uppvuxen: 

Bor: 

Yrke/sysselsättning: 
 

Föreslagen: 

1957/Lund 

Mariefred 

Rådgivare till organisationer och 
utredningar 

Nyval 2021 

    

Göran Pettersson 

Göran Pettersson har varit engagerad i Röda Korset som anställd under lång tid, både på 

1980- och 1990-talen. 

 

- För att göra en bra föreningsrevision måste vi ha möten och göra besök och intervjuer med 

kretsarna, så att vi får en rörelse nerifrån och upp, tycker Göran. 

 

63-årige Göran Pettersson föreslås bli ny föreningsrevisor för Svenska Röda Korset. Hans 

senaste anställning var som generalsekreterare för Forum, en intresseorganisation för idéburna 

organisationer med sociala inriktning. Göran har varit VD på Röda Korsets idé- och utbild-

ningscenter, arbetat med flyktingfrågor och föreningsutveckling hos Röda Korset, och arbetat 

som lärare på vår folkhögskola. Göran är Lundabo från början men bor numer i Mariefred. 

 

- Jag tror jag vet vad jag ska leta efter i verksamheter för att få till en bra revision. Det är en 

lång kedja som ska hänga ihop och som är styrande i förhållande till uppdraget. Uppföljning 

är viktigt, säger Göran. 

 

 

  



2 

Presentation av föreningsrevisorerna för Svenska Röda Korset för 2021-2023 

Ordinarie föreningsrevisor för Svenska Röda Korset 

    

 

 

Margareta Sterner  

 Född/uppvuxen: 

Bor: 

Yrke/sysselsättning: 

Föreslagen: 

1952/Uppsala 

Jönköping 

Pensionerad miljöchef, revisionsledare 
för ISO ledningssystem 

Omval 2021, invald 2019 

    

Margareta Sterner 

Margareta är uppvuxen i Uppsala, startade sin yrkesbana i Jönköping och är nu mera glad 

pensionär. Hennes yrkesverksamma år har ägnats åt miljö- och hållbarhetsfrågor i olika 

positioner och organisationer, som bland annat revisionsledare för ISO-ledningssystem med 

arbete i hela Sverige. 

 

Margaretas intresse för Röda Korsets arbete startade med besök i Nepal och via kontakter 

med Nepals rödakorsförening. Hon är aktiv inom Jönköpings rödakorskrets som frivillig-

ledare för läxhjälp, är ledamot i regionråd Göta och har varit aktiv som hållbarhets-

ambassadör. 

 

Margareta valdes på Riksstämman 2019 till föreningsrevisor för Svenska Röda Korset.  

Detta frivilliguppdrag har nu pågått till denna stämma och hon ser fortsatta möjligheter  

med uppdraget och ställer sig därför till förfogande för ytterligare en tvåårsperiod. 

 

Svenska Röda Korset, federationen och ICRC har viktiga uppdrag att värna mänskliga 

rättigheter och den humanitära rätten. Mitt fokus är att bidra till en utveckling av Svenska 

Röda Korset – styrelsens, tjänstepersonsorganisationens och kretsarnas möjlighet att verka i 

samhället. Svenska Röda Korset ska vara en ändamålsenlig och effektiv organisation, vilket 

innebär en tydlig målstyrning, uppföljning av arbetet och en fungerande kommunikation med 

dialog, säger Margareta. 
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Presentation av föreningsrevisorerna för Svenska Röda Korset för 2021-2023 

Första ersättare till föreningsrevisor för Svenska Röda Korset 

    

 

 

Barbro Boström  

 Född/uppvuxen: 

Bor: 

Yrke/sysselsättning: 
 

Föreslagen: 

1942/Malmö 

Landskrona 

Pensionär/Projektledare för läsprojekt i 
Sydafrika 

Omval 2021, invald 2019 

    

Barbro Boström 

Barbro Boström har varit engagerad i Röda Korset sedan år 2000 som kretsordförande, 

regionrådsledamot och valberedare både lokalt och nationellt. Den senaste mandatperioden 

har Barbro varit aktiv som första ersättare till föreningsrevisorerna. 

 

Barbro har jobbat inom skolans värld i mer än 40 år, både som lärare och rektor. Hon har även 

varit politiskt aktiv i 30 år i landsting/Region Skåne och då bland annat varit ordförande för 

Landskrona sjukvårdsdistrikt. Barbro var under mer än 20 år ordförande för revisorerna inom 

Svenska Kyrkan, Landskrona Församling. Sedan pensioneringen har hon fortsatt ägna sig åt 

utbildning och har nu fokus på Sydafrika, där hon leder ett läsinlärningsprojekt. 

 

- Röda Korset behövs nu mer än någonsin både här i Sverige och internationellt. Jag känner 

glädje och stolthet att arbeta för Röda Korset. Det är viktigt att revisionen granskar det som 

görs i syfte att hitta förbättringsområden. Just nu tycker jag att det är särskilt viktigt att följa 

stödet till kretsarna i den stora förändringsprocess som vi är inne i, samt utvecklingen av vår 

krisberedskap lokalt och nationellt, säger Barbro. 
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Andra ersättare till föreningsrevisor för Svenska Röda Korset 

    

 

 

Jan Johansson  

 Född/uppvuxen: 

Bor: 

Yrke/sysselsättning: 

Föreslagen: 

1951/Kalmar 

Kalmar 

Pensionär 

Nyval 2021 

    

Jan Johansson 

Jan Johansson från Kalmar är ledamot i regionråd Sydost och har arbetat hela sitt yrkesliv på 

Kronofogdemyndigheten. Nu föreslås han bli ny revisorsersättare för Svenska Röda Korset. 

 

- Ett beslut är inte bara ett protokoll, utan vi måste fokusera på vad det blev för resultat,  

tycker Jan. 

 

70-årige Jan Johansson är ordförande i Kalmar rödakorskrets och har i dag fokus på arbetet i 

second hand-butiken. Sedan 2016 är han också engagerad i regionråd Sydost. 

 

Jan har arbetat på Kronofogdemyndigheten under hela sitt yrkesliv. De första 18 åren som 

exekutiv tjänsteman och senare som kronokommissarie, byrådirektör, avdelningsdirektör och 

administrativ chef. Han har också jobbat som lärare och kursledare på Skatteverkets kurser 

och utbildningar. 

 

- Syftet med en föreningsrevision är att ge alla medlemmar förutsättningar att se att förenings-

demokratin fungerar, säger han som är pensionär sedan 2013 och utöver Röda Korset är 

intresserad av golf, litteratur och historia. 

 
 


