Mentor Sveriges styrelse
H.M. Drottning Silvia (född 1943) är

Yvonne Thunell (född 1952) är Mentor

styrelsens hedersledamot och grundare av
Mentor Foundation. H.M. Drottningen är
inte bara en representant för Sverige; hon
är även beskyddare och hedersledamot för
ett flertal välgörenhetsorganisationer såsom
Barncancerfonden, Operation Dagsverke och
många fler. År 1999 tog H.M. Drottningen även
initiativet till att starta en egen stiftelse, World
Childhood Foundation (WCF), som verkar för
bättre villkor för alla barn runt om i världen.

Sveriges ordförande sedan 2015 och Mentor
Internationals ordförande sedan 2009. Hon har
tidigare arbetat som vd på IT-företaget AXXA
Corporation och sedan 2004 arbetar hon som
ledarskapscoach och styrelseproffs. Yvonne
är utbildad vid Stockholms universitet samt
Massachusetts Institute of Technology Sloan
School of Management.

J. Christer Elfverson (född 1945) är
grundare av Mentor Foundation. Större
delen av sitt liv har han varit verksam inom
FN och ett flertal av dess organ, inklusive
Världshälsoorganisationen (WHO) där han
arbetade på programmet mot drogmissbruk.
Idag är han rådgivare till generalsekreteraren
för FN:s världsturismorganisation (UNWTO).
Han har en fil.kand. från Lunds universitet.

Lars Ericson (född 1963) är vd på
Konsumentföreningen Stockholm och
är även ledamot i Coop Sverige AB:s
styrelse. Dessförinnan har han varit chef
för affärsområdet Organisations- och
Institutionskunder på Swedbank. Han har även
varit ledamot i KfS styrelse samt kommunalråd
(S) i Tyresö.

Michael Frie (född 1953) är partner på
advokatbyrån Bird & Bird i Stockholm
samt styrelseordförande i Bird & Birds
internationella styrelse. Han har studerat
juridik vid Stockholms universitet.

David Haak (född 1976) är vd på Zurich GC
Nordic sedan 2013. Han har under sin tid på
bolaget bland annat varit med och relanserat
bolaget på den norska marknaden och han har
varit ansvarig för den svenska verksamheten.
Närmast har han haft en roll som Chief
Underwriting Officer. David är utbildad
ingenjör vid KTH.

Jörgen Haglind (född 1957) är
informationsdirektör på Tetra Laval Group.
Han anställdes 1987 av Tetra Pak och blev
informationsdirektör 1992. Jörgen har studerat
juridik vid Uppsala universitet och engagerade
sig redan under studenttiden i samhällsfrågor.

Maria Hernroth (född 1974) är hållbarhetschef
på Peab. Hon är även vd för Peabskolan AB
och ansvarig för jämställdhet, mångfald och
CSR på Peab. Maria har en gedigen bakgrund
som lärare och har bland annat en master
från Göteborgs universitet i engelska, franska,
svenska och historia samt en fil.kand. i
psykologi och litteraturvetenskap.

Viveka Hirdman-Ryrberg (född 1963) har
arbetat på SEB sedan 1990 och tillträdde

som kommunikationsdirektör 2009. Hon
är utbildad civilekonom och ekon.lic. vid
Handelshögskolan i Stockholm. Sedan april
2017 är Viveka även ordförande för Mentor
Sveriges Exekutiva grupp.

Bertil Hult (född 1941) är grundare av och
styrelseordförande för EF Education First. Han
grundade EF 1965 och arbetade som företagets
vd fram till 2002. Bertil påbörjade studier vid
Lunds universitet men valde att avsluta dessa
efter ett år för att kunna starta EF. Han har
grundat Bertil Hults Stiftelse för att främja
förståelse av dyslexi i svenska grundskolor.

Thomas Hvid (född 1947) är grundare av
A-Com AB. Han är delägare i Intellectual
Capital som han var med och grundade,
styrelseledamot i IC Quality och sitter även
i styrelsen för VRG:s gymnasieskolor. Han
studerade vid Stockholms universitet.

Jan-Olof Jacke (född 1965) är vd på
AstraZeneca. Han har tidigare varit
chef för AstraZenecas verksamhet i
Mölndal samt finanschef för den globala
forskningsverksamheten (VP Finance &
Procurement, AstraZeneca R&D). Han har
studerat vid Göteborgs universitet.

Per Mossberg (född 1953) är sedan 2009
kommunikationsdirektör på PostNord. Tidigare
har han varit kommunikationsdirektör på
Posten AB samt kommunikationsdirektör på
Telia AB. Han är även styrelseordförande i
Sveriges Kommunikatörer. Per har studerat vid
IMD Business School.

Stefan Persson (född 1947) är
styrelseordförande för H&M. Han har tidigare
varit landschef för H&M i Storbritannien och
ansvarig för utlandsexpansioner. Mellan år
1982-1998 var Stefan vd och koncernchef. Han
har studerat vid Stockholms universitet och
Lunds universitet.

Johan Skoglund (född 1962) är vd och
koncernchef på JM. Han är i grunden
civilingenjör utbildad vid KTH. Han började på
JM 1986, då som plastingenjör, och har sedan
dess arbetat på många olika positioner inom
företaget innan han 2002 tog över som vd.

Exekutiva gruppen
Viveka Hirdman-Ryrberg (född 1963) har

Sepideh Imani (född 1985) är

arbetat på SEB sedan 1990 och tillträdde
som kommunikationsdirektör 2009. Hon
är utbildad civilekonom och ekon.lic. vid
Handelshögskolan i Stockholm. Sedan april
2017 är Viveka även ordförande för Mentor
Sveriges Exekutiva grupp.

kommunikations- och analyschef på JM. Hon
är specialiserad inom analys, kundinsikter
och kommunikation, med särskilt fokus på
boende- och urbaniseringsfrågor. Innan JM har
Sepideh en bakgrund på bland annat Prime |
United Minds. Hon har en master i Business &
Economics från Uppsala universitet.

Maria Hernroth (född 1974) är hållbarhetschef
på Peab. Hon är även vd för Peabskolan AB
och ansvarig för jämställdhet, mångfald och
CSR på Peab. Maria har en gedigen bakgrund
som lärare och har bland annat en master
från Göteborgs universitet i engelska, franska,
svenska och historia samt en fil.kand. i
psykologi och litteraturvetenskap.

Magnus Widgren (född 1976) är vd på
House of Friends (f.d. Nordkom), ett
kommunikationshus med flera byråer. Han har
tidigare varit vd på byråerna Friends & Tactics,
Scholz & Friends och grundade 2002 även ONE
Direct. Magnus har en master i marknadsföring
från högskolan i Borås.

Ledningsgruppen
Karin Jordås (född 1959) är generalsekreterare
på Mentor Sverige sedan 2008 och på Mentor
International sedan 2015. Hon har tidigare
arbetat som högstadielärare och rektor. Karin
är utbildad ämneslärare vid Lärarhögskolan i
Stockholm och vid Stockholms universitet där
hon genomfört rektorsutbildningen.

som programansvarig sedan 2016. Emma
är utbildad lärare i svenska och franska från
Malmö högskola och många års erfarenhet som
lärare.

Anna Löfgren (född 1968) är insamlingschef

på Mentor Sverige och har arbetat på
organisationen sedan 2011 med olika
befattningar. Han har en bakgrund inom bland
annat socialtjänsten, Migrationsverket och som
skolkurator. Niklas är utbildad socionom vid
Göteborgs Universitet.

på Mentor Sverige sedan 2015. Hon har en
bakgrund från finansbranschen, med många
år på SEB där hon ansvarade för bankens
humansponsring. Anna har även arbetat
med sponsring och företagssamarbeten på
Cancerfonden där hon hade huvudansvar för
Rosa Bandet-kampanjen. Anna är utbildad
marknadsekonom vid Frans Schartaus
Handelsinstitut.

Annika Cripps (född 1956) har arbetat

Sara Rumar (född 1974) är kommunikations-

på Mentor Sverige sedan 2010 och
är idag verksamhetschef med ansvar
för gruppmentorprogrammen och
föräldraprogrammet. Dessförinnan har hon
arbetat som lärare och biträdande rektor i
Haninge. Annika är utbildad specialpedagog.

chef på Mentor Sverige sedan 2016. Hon
har en bakgrund som journalist på bland
annat Aftonbladet och Östersundsposten och
specialiserar sig på digital kommunikation. Hon
är även grundare av kommunikationsnätverket
Webbkreatörerna. Sara är utbildad journalist
vid Södertörns högskola.

Niklas Gulin (född 1974) är Sverigechef

Emma Girborn (född 1985) är platschef på
Mentor Sveriges Malmökontor sedan 2016, men
har tidigare arbetat på Mentor Sverige i Malmö
som projektledare. Hon är utbildad jurist vid
Lunds universitet och har tidigare arbetat som
både tingsnotarie vid domstol och jurist på en
affärsjuridisk byrå.

Emma Lindholm (född 1976) är fr.o.m. 2018
platschef på Mentor Sveriges Göteborgskontor,
men har arbetat på Mentor Sverige i Göteborg

Lorentina Runander (född 1979) är
Verksamhetschef för det individuella
mentorprogrammet i Stockholm. Hon har
arbetat på Mentor Sverige sedan 2014.
Lorentina är utbildad sociolog vid Stockholms
universitet och har tidigare arbetat som
verksamhetsansvarig på Fryshuset och som
projektledare för diverse ungdomsprojekt i
Haninge kommun.

