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Ny ordförande för Rädda Barnens riksförbund

Vid Rädda Barnens Riksmöte i Karlstad valdes Lise Bergh till ny ordförande
för Sveriges största barnrättsorganisation.



– Det är med stor ödmjukhet jag axlar ledarskapet för Rädda Barnen. Det kan
inte finnas ett finare uppdrag än att vara ordförande för Rädda Barnen och
jag vill tacka för förtroendet, säger nyvalda ordförande Lise Bergh.

Lise Bergh är 67 år, har tidigare bland annat varit generalsekreterare för
Amnesty och har under de senaste två åren varit vice ordförande i Rädda
Barnens riksförbunds styrelse.

– Vårt uppdrag inom Rädda Barnen är att arbeta för barns rättigheter. Det är
vår kompass och vårt löfte till barn, givare och allmänhet, säger ordförande
Lise Bergh.

Under sitt första anförande som nyvald ordförande för Rädda Barnen tryckte
Lise Bergh på att Rädda Barnen fortsatt ska vara en tydlig
rättighetsorganisation och en tydlig påverkansorganisation.

– Vårt påverkansarbete hämtar kunskap och erfarenheter från forskning och
andra källor och våra direkta insatser för barn. Vi får aldrig glömma att den
som gör har en röst, säger Lise Bergh.

Under riksmötet valdes även Cecilia Abrahamsson till vice ordförande.

Styrelsen som valdes under Rädda Barnens riksmöte är:

Ordförande: Lise Bergh

Vice ordförande: Cecilia Abrahamsson

Ledamot: Sofia Zackrisson (omval)

Ledamot: Åsa Ekman (omval)

Ledamot: Fredrik Rosengren (omval)

Ledamot: Ingela Schmidt (nyval)

Ledamot: Oliwer Karlsson (nyval)



Ledamot: Birgitta Lahti-Nordström (omval)

Ledamot: Tomas Rydsmo (omval)

Ledamot: Lars Axelsson (nyval)

Ledamot: Madeleine Sultan Sjöqvist (nyval)

Ledamot: Veronica Palm (nyval)

För mer information, var vänlig kontakta Rädda Barnens pressjour på 08-698
90 98. 

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet
både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi
för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

http://www.raddabarnen.se
http://www.twitter.com/raddabarnen
http://www.facebook.com/raddabarnen
http://barnrattskampe.se/
http://www.youtube.com/user/raddabarnen


Kontaktpersoner

Rädda Barnens pressjour
Presskontakt
Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00.
press@rb.se
08-698 90 90

Anne Thorngren
Presskontakt
Pressekreterare 
Svenska frågor
anne.thorngren@rb.se
0723-57 67 56

Åsa Runström Awad 
Presskontakt
Pressekreterare 
Internationella frågor
asa.runstrom.awad@rb.se
0733-55 34 33
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