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Ahlström Jan  
(Nominerad av 

valberedningen) 

Jan Ahlström har gedigen erfarenhet av 
styrelsearbete. Han är för närvarande 
styrelseordförande i livförsäkringsbolaget Allmänna 
Änke- och Pupillkassan samt ledamot i styrelsen för 
Bliwa Livförsäkring. Jan har en bakgrund som vd för 
PRI Pensionsgaranti och han har tidigare haft 
ledande befattningar inom SPP Liv.  

 

Aldenstig Per 
(Nominerad av 

valberedningen) 

Per Aldenstig har lång erfarenhet av 
ledningspositioner inom finansförvaltning och 
ekonomiadministration men även 
stiftelseförvaltning. Efter en lång karriär främst 
inom Volvokoncernen har Per också verkat som 
COO på Chalmersstiftelsen som bl.a. innebar 
förvaltning av stiftelsekapitalet som investerades i 
svenska och internationella värdepapper. Per 
driver nu ett eget konsultbolag som innefattar en 
kombination av konsult- och styrelseuppdrag. Han 
har fullgjort Styrelseakademiens 
certifieringsutbildning ”Rätt Fokus” och verkar 
även som moderator till styrelseutbildningar. 
 

 

Bredelius Peter 
(Nominerad av 

valberedningen) 

Peter Bredelius har sin bakgrund i Försvarsmakten 
samt har under 25 år varit verksam som advokat 
med affärsjuridisk inriktning. Numera delar Peter 
sin tid mellan olika styrelseuppdrag i bolag, 
huvudsakligen inom finansiella sektorn resp 
fastighetsbranschen, samt uppdrag som 
företagsjurist och regelefterlevnadsansvarig hos en 
större pensionsförvaltare.  
 

 

de Falck Eva 
(Nominerad av 

valberedningen) 

Eva de Falck har en lång och gedigen karriär bl.a. 
som chefsjurist och medlem i koncernledningen för 
Swedbank samt ett flertal ledande befattningar 
inom Handelsbanken. Hon är idag senior konsult 
och rådgivare samt styrelseledamot i 
Skandiabanken där hon är ordförande i styrelsens 
risk och revisionsutskott. Hon är även 
styrelseordförande i Tessin Nordic Holding AB 
(publ.) och styrelseledamot i Contemporary Wines. 
Hon har tidigare styrelseerfarenhet från bl a flera 
sparbanker och har en jur.kand. från Stockholms 
universitet, där hon även har läst EU-rätt och 
företagsekonomi. Eva har tidigare varit 
styrelseledamot i ett antal pensionsstiftelser 
kopplade till Swedbank och även ansvarat för 
hanteringen av Swedbanks anknutna stiftelser. 
 



 

Fahleryd Håkan 
(Internnominerad) 

Håkan Fahleryd är civilekonom. Han har varit egen 
företagare sedan 1986 och har en yrkesmässig 
bakgrund inom redovisning, försäljning av datorer 
och administrativa programvaror samt 
kundnyttobaserad prissättning. Håkan har 
undervisat i ekonomi vid svenskt, engelskt och 
amerikanskt universitet samt utvecklat web-
baserade företagssimuleringar. Han har även 
erfarenhet av kompetensutveckling av managers i 
svenska multinationella företag i ett flertal länder 
samt arbete som styrelseledamot 

 

Lager Hans 
(Internnominerad) 

Hans Lager har huvudsakligen erfarenhet från 
finanssektorn främst inom kapitalförvaltning och 
aktiehandel. Hans kunskap om pensioner 
grundades genom ett internationellt 
pensionsprojekt inom ABB i början av 1990-talet. 
Det ledde till en styrelseroll inom SPP/Alecta under 
några år.  
Hans har startat och drivit en headhuntingfirma i 
tio år och numera som pensionär har han 
ägarroller i fyra tillverkande bolag.  
 

 

Wallér Fanny 
(Nominerad av 

valberedningen)   

Fanny Wallér är senior rådgivare inom strategi, 
kommunikation och hållbarhet samt professionell 
styrelseledamot i finanssektorn. Genom sina mer 
än 20 år i ledande positioner inom finans, har hon 
stor erfarenhet av bank, försäkring samt liv och 
pension. Hon har varit Kommunikationsdirektör 
och Chef Hållbarhet i Länsförsäkringar, 
Marknadschef i Intrum samt Marknads- och 
försäljningschef i SEB. 
 

 
 
 
 
 
 

Öhrstedt 
Holmgren Jeanine  
(Nominerad av 

valberedningen) 

Jeanine Öhrstedt Holmgren har bred bakgrund från 
flera olika branscher där den gemensamma 
nämnaren har varit fokus på tillväxt. Med sig har 
hon en civilekonomexamen samt internationella 
studier i Storbritannien, Mellanöstern och Tyskland 
och hon har även genomgått Styrelseakademins 
certifieringsutbildningar för både styrelseledamot 
och styrelseordförande.   
Jeanine har arbetat som vd i olika tillväxtbolag, hon 
har startat och drivit bolag i Sverige och 
internationellt och hon har även haft seniora 
befattningar inom bl a ASSA Abloy och Nobel 
Biocare. Jeanine har gedigen erfarenhet av 
styrelsearbete, både som ordförande och ledamot, 
bl a i den allmännyttiga stiftelsen Intrasenze 
Foundation, Intrasenze AB (publ), Stiftelsen IHM 
och IHM Koncernen samt Wetterhälsan. Utöver 
sina olika styrelseengagemang arbetar hon i 
dagsläget också som Senior Advisor och VD Coach. 

 


