
Presentation av Valnämndens styrelsekandidater 
till Höstmötet den 19 November 2017 



Styrelsekandidater 

• Henrik Meldahl; föreslagen Ordförande avseende kalenderåret 2018 

 

• Annica Burenstam Linder; föreslagen för kalenderåren 2018-2019 

• Caroline Berg; föreslagen för kalenderåren 2018-2019 

• Fredrik Åhlberg; föreslagen för kalenderåren 2018-2019 

 

• Anna Nelson Orring; föreslagen för kalenderåret 2018 

• Claes Swedenstedt; föreslagen för kalenderåret 2018 

• Fredrik Rudberg; föreslagen för kalenderåret 2018 

 

 



Henrik Meldahl 

• Medlem sedan 1969 (hcp 19) med gediget 
engagemang i valberedning, seniorkommitté, 
bankommitté och senast i styrelsen 2010-14. 

 

• Civilekonom från Handelshögskolan och 
yrkesbakgrund från bl.a. Braathens, SAS och VD på 
Scanair. Vidare VD på Försäkringskassan i Stockholm 
1998-2008. Styrelseerfarenhet vid sidan av DGK på 
ClimaxSystem och Scanair. 

 

• Gift och boende i Stocksund. 2 barn som båda är 
medlemmar i klubben. 

 



Annica Burenstam Linder 

• Mycket stort golfintresse (hcp 18) och aktiv i många 
tävlingar. Medlem sedan 2008. 

 

• Jur Kand med erfarenhet bl.a. som chefsjurist inom 
Walleniuskoncernen 1990-2013. Egen konsultverksamhet 
sedan 2013. Tidigare styrelseerfarenhet från diverse bolag, 
idella organisationer och föreningar. Ordförande i 
Redareföreningens Juridiska Kommitté 2000-2012.  

 

• Gift och boende i Djursholm sedan 20+ år. 2 barn samt 3 
bonusbarn. 



Caroline Berg 

• Gedigen golfbakgrund. Medlem sedan 1971 
(hcp 5) och tidigare aktiv i klubbens junior- och 
damlag. Flerfaldig klubbmästarinna både som 
junior och dam. 

 

• Civilekonom med förflutet på Skandia, Telia, 
Nokia, Tieto etc. Nu Försäljningschef på 
Capgemini. 

 

• Uppvuxen i Djursholm men inflyttad till stan 
tidigare i år. Två barn av vilka ett spelar aktivt. 

 

 



Fredrik Åhlberg 

• Extremt golfintresse (hcp 11) med över 50 
rundor per år. Medlem sedan 2013.  

 

• Civilingenjör från KTH samt MBA från Insead. 
Yrkesmässig bakgrund på Tele2, e-Bay och 
senast som chef för IT-utveckling på 
spelutvecklaren King 2012-2015. Sedan 2015 
eget företag samt styrelseengagemang i flera 
styrelser, bl.a. Svenska Spel & Springworks. 

 

• Gift med Cecilia och boende i Djursholm sedan 
2005. 4 barn av vilka tre är medlemmar i 
klubben.  

 



Anna Nelson Orring 

• Medlem 1994-99 samt sedan 2015 (hcp 15). 
Juniorsponsor och hjälpt till i juniorverksamheten 
vid olika evenemang. 

 

• Civilekonom från Handelshögskolan.  Arbetat som 
managementkonsult på E&Y och med M&A på SEB. 
Tidigare styrelseerfarenhet från olika föreningar 
och ideella organisationer samt föräldraförening. 
Engagerad i HRW Stockholm Circle of Friends. 

 

• Boende i Djursholm sedan 2010. Gift och två barn 
som båda är aktivt tävlande juniorer i klubben. 

 

 



Claes Swedenstedt 

• Medlem sedan 1962 (hcp 17), Skattmästare 2002-
13, hålvärd hål 13. 

 

• Fil kand med bakgrund som vice VD på SL 
Tunnelbanan AB, Controller Veolia Transport, 
Ordförande Spårvägen Stockholm samt 
styrelseledamot på Bingokonsult. Numera 
pensionär. 

 

• Gift och har 2 barn av vilka 1 är medlem i klubben. 
Vidare har Claes 2 barnbarn som står i kö.  

 

 

 



Fredrik Rudberg 

• Mycket aktiv medlem sedan 1979 (hcp 6), tävlade 
för klubben som junior och har arbetat både i shop 
och på bana under många år. Dessutom sponsor 
sedan 10 år. 

 

• Civilekonom från Stockholms universitet med 
yrkeserfarenhet i ledande positioner på Telia, 
Nokia och nu senast som VD på Brightstar Norden. 

 

• Gift och boende runt hörnet från klubben sedan 
flera år. 3 barn som alla är aktiva i klubben. 

 

 




