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Förslag till val av styrelseledamöter 2021/22

Valkommittén har till styrelsen för Chalmerska Ingenjörsföreningen inkommit med 
följande förslag

Förslag till nyval 2021-2022

• Miki Swahn, I19/D19

• Magnus Rösman I96

• Luisa Zlatoidska Z19

• Ingela Niklasson Björn K83, Dr05

• Helena Tellberg V95

Sedan tidigare valda för 2020-21

• Paul Welander, Cl M83 Ordförande

• Jörgen Sjöberg, CI K84

• Thomas L Olsson, CI M81

• Anders Edvinsson, CI E81

1



Miki Swahn

Om Miki

• Från Göteborg. Bor med sambo i Bagaregården. 

Examen

• B.Sc. Industriell Ekonomi, IT-inriktning

• M.Sc. Computer Science – Algorithms, languages and logic (2019)

• Chamers Cotège Committé, PR chef. Industriell Ekonomi Arbetsmarknadsgrupp. 

Karriär

• Embedded Software Developer, Volvo Group GTT Connectivity

• Tidigare: Consat Engineering, Sigmastocks, Aptiv, och Volvo Trucks North America

Personliga egenskaper

• Driven kring hur föreningen skapar nytta för medlemmarna. Tror den frågan är mer rätt än frågan 
hur vi ökar medelmsantalet. Är intresserad av att fortsatt utveckla IT-infrastrukturen såsom den 
nya hemsidan. Ser fram emot nätverkande och styrelsearbetet i stort. 
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Magnus Rösman

Om Magnus

• Jag är en mångsysslare med ett stort intresse för kultur och språk. Familjens hobby är den gård i 
Italien där vi bland annat producerar en riktigt god olivolja. Det italienska språket och umgänget 
i vår lilla italienska by är en härlig krydda till vardagen på hemmaplan i Göteborg.

Examen

• Civilingenjör Industriell Ekonomi 1996

Kåraktivitet

• Chalmersspexets ensemble Stradivarius 1993, Ivan den Förskräcklige 1994, manusförfattare 
Snorre 1995  I-linjens PR förening QQ7 1992

Karriär i urval

• Managementkonsult Accenture, film- och musikvideoregissör, reklamare, VD Stylt Trampoli AB, 
VD Wallmans Group AB, koncernledning Moment Group AB, diverse styrelseuppdrag

Personliga egenskaper

• Älskar att bygga kundupplevelser och skapa attraktionskraft i varumärken och jag hoppas att 
mina erfarenheter skall komma till nytta i CINGs arbete med att ytterligare öka intresset för 
föreningens arbete och bredda kontaktytan mellan akademin och näringslivet. 
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Luisa Zlatoidska

Om Luisa

• Uppvuxen i Lund men flyttade till Göteborg för att studer på Chalmers. Bor på Guldheden och på 
fritiden tränar jag mycket samt tillbringar en hel del tid i stallet. Utöver det gillar jag att laga mat 
och dricka vin. 

Examen

• Civilingenjör Automation och Mekatronik (Z) med en master i Produktutveckling (M), tog examen 
2019

Kår/Chalmers/CING- eller andra uppdrag

• Casseur Teknologföreningen C.S. 2018

Karriär

• Jobbar med Product Management Software på Emerson

Personliga egenskaper

• Jag har varit mycket engagerad på min sektion samt i C.S. under min Chalmerstid och tycker att 
det skulle vara kul att koppla samman alumner och studenter mer. Jag är kreativ och har många 
idéer på hur CING skulle kunna jobba för att främja denna relationen, och jag ser fram emot att 
tillsammans med resterande styrelse utveckla verksamheten vidare. 
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Ingela Niklasson Björn

Om Ingela

• Det bästa sättet för mig att koppla av är att umgås med familjen och nära vänner. Jag tycker mycket om 
utomhusaktiviteter såsom promenader, bad stor del av året samt skidåkning. Jag är född och uppvuxen Karlstad 
och har aldrig riktigt tappat dialekten. Jag tittar gärna på hockey tillsammans med maken Claes, missar aldrig em 
match mellan Färjestad och Frölunda.       

Examen

• Civilingenjör Kemiteknik 1983 och Teknisk doktor 2005

• Vice ordförande i K-styret och arbetsmarknadsrepresentant

Karriär

• AstraZeneca sedan 1996 i olika roller ( specialist, linjechef och projektledare)

• Ordförande i Institutionsrådet för Mekanik och maritima vetenskaper (M2) 

• Ordförande i styrelse för ”Multiphase Flow”, avslutat forskningsprogram finansierat av Strategiska Stiftelsen.

• Ordförande för SIAMUF ( Industriell intresseförening, flerfas CFD)

• Medlem av styrgruppen för Centre for Chemical Process Engineering

Personliga egenskaper

• Jag är aldrig rädd för att ta mig an nya utmaningar och ser fram emot möjligheten att vara en del av att förvalta 
men och att kunna se förändringsmöjligheter för denna mycket viktiga förening. Chalmers har givit mig så 
mycket och jag vill att Chalmerister idag och imorgon också skall kunna känna samma glädje och stolthet av att 
vara en del av “Chalmers familjen” som jag gör.
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Helena Tellberg

Om Helena

• Jag gillar äventyr och lära mig nya saker gärna tillsamans med min man och våra två vuxna barn. I 
somras blev resorna utomlands ersatta av en cykelsemester längs Kattegattleden från Göteoborg 
till Helsingborg men det var lika nytt för oss som förra årets resa till Tel Aviv och Jerusamlem.

Examen

• Civilingenjör Väg och Vtten 1994

• Väg och Vatten styret som arbertsmarknadrepresentant och vice ordförande

Karriär

• VD Rådasand och Avdelningschef för Grus och Berg på Swerock idag. Tidigare har jag arbetar på 
Svevia, NCC, Artelia, TCG, IKEA, Banverket, Norips, WSP och Vägverket

Personliga egenskaper

• Jag kommer ta tillvara den tid som jag får förtroendet i styrelsen genom att bidra med 
förändringsfrågor och utveckling där vi ser att så behövs och samtidigt passa på att nätverka och 
lära av alla intressanta medlemmar.
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