
Förslag på val av ledamöter till KFs valberedning samt val av ordförande 

och vice ordförande i valberedning 

 

Lars Backe, Skanör, Skanör,  f 1951, omval 

Är sedan 2016 ledamot i valberedningen för KFs styrelse. 

Lars är revisor i OK ekonomisk förening, Skådebanans södra region och Skåneidrotten samt 

styrelseledamot i bl.a. Stiftelsen Sjömanskyrkan. Han är ekonom med ett mångårigt förflutet 

i Swedbank med ansvar för organisationskontakter i Södra Sverige. 

Conny Fogelström, Täby,  f 1960, omval 

Conny Fogelström har varit ordförande i KFs valberedning sedan stämman 2016. Han är 

ledamot av Konsumentföreningen Stockholms styrelse sedan 2012. Till vardags är han 

verksam som VD och senior rådgivare i det egna företaget, Chairman Konsult AB, där han 

arbetar med hållbar stadsutveckling. Conny har en bakgrund som kommunalråd, 

landstingspolitiker och riksdagsledamot samt förhandlingsombudsman hos Hyresgäst-

föreningen. Han är i dag styrelseledamot i ABF Stockholm samt i företagen Cirkeln Servering 

AB, Elvira Kunskapsutveckling AB, AB ABF-huset i Stockholm och Täby Fastighets AB. Han har 

studerat statsvetenskap vid Stockholms Universitet och Fastighetsekonomi vid Högskolan i 

Gävle. 

Carola Hedberg, Lycksele, f 1952, omval 

Carola är ledamot i styrelsen för Coop Nord sedan år 2000. Numera pensionär. Utbildad 

adjunkt i matematik och naturvetenskapliga ämnen. Har masterexamen i specialpedagogik. 

Bo Kärreskog, Gislaved, f 1951, omval 

Bo är ledamot i Kf Götas styrelse och har varit det sedan dess bildande.  

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Kontrollingenjör, personalinformatör, dataarkitekt. 

Ordförande för Stiftelsen Isabergstoppen. Ledamot i ALMIs styrelse Jönköping. Vice ordf i 

Smålandsturism AB. Ledamot i regionstyrelsen i Jönköpings län. Kommunalråd i Gislaveds 

kommun. 

Mailis Cavalli-Björkman, Strömstad,  f 1953, omval 

Mailis har varit ledamot i Coop Väst styrelse sedan 2011 och dess vice ordförande sedan 
2017. Hon har varit personalchef, kommunchef och skolchef inom Strömstads kommun. Hon 
har också arbetat inom restaurangbranschen. 2010-13 var hon projektledare i 
Kommunalförbundet Fyrbodal. Sedan 2013 arbetar Mailis och har delägarskap i 
Miljöbilscentralen. Mailis är i grunden Socionom. 
 

Förslag till ordförande i KFs valberedning: Conny Fogelström, Täby 

Förslag till vice ordförande i KFs valberedning: Carola Hedberg, Lycksele 



Frånträder ledamot sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen utse en ersättare efter 

förslag från valberedningen. 

 


