
 

 

 

 

FREEZONE SWEDENS STYRELSE 2022 
 

 

Charlotte Albertsson, ordförande (1 år) 

 

Charlotte har en ekonomutbildning från Lunds universitet och har arbetat både som traditionell  ekonom 

men också som ansvarig för andra typer av verksamheter,  tex marknadschef,  

affärsutveckl ingchef,  regionchef,  produktansvarig  och med fas tighetsförvaltning.  Hon har 

arbetat inom ex ABB,  WM-data (numera CGI),  IKEA och Helsingborgshem och är numera egen 

konsult.  I stort sett al la jobb har inneburit ledarskap och  någon form av förändringsarbete,  och 

det är även hennes special i tet som konsult.  Charlotte  har också varit god man ti l l  två 

ensamkommande barn.  

 

Charlotte har under åren arbetat mycket med ledarskap och förändringsarbete och vi l l som 

ordförande i  föreningen bidra ti l l  FreeZone Sweden genom att skapa möjl ighet att fortsätta vara 

en verksamhet som utvecklas  i  takt med behoven  i omvärlden.  

 

Katar ina Boberg, ledamot (fyllnadsval 1 år)  

 

Katarina är utbi ldad fi lmproducent på Kort -  och Dokumentärfi lmskolan i  Köpenhamn och har 

även en ekonomutbi ldning från Lunds universitet.  Efter en bakgrund som internetpionjär på 90 -

talet har Katarina fortsatt att arbeta med kommunikation i  projekt och processer som drivs av 

ett samhäl le i  stark förändring.  Just nu med fi lmserien Efter Flykten –  fem fi lmer som används i  

kurser inom samhäl lsorientering för nyanlända,  med syfte att stimulera ti l l dialog kring 

utmaningar i  mötet med det svenska samhäl let,  t ex föräldrarol len.  Dessförinnan en fi lmserie, 

Victors Bok,  som vänder sig till  barn och unga i  famil jer där en förälder kämpar med psykisk 

ohälsa. 

Katarinas mångåriga arbete med upplysningsfi lmer som syftar ti l l  att hjälpa utsatta famil jer,  är 

en värdeful l  ti llgång i styrelsearbetet för FreeZone Sweden.  

 

Roland Idemyr, ledamot (2 år) 

 

Roland har ett  förflutet i  det militära och innehar majorsgrad. Efter det att  han lämnade  

Mil i tärhögskolan började  han arbeta  på IKEA.  Roland har under åren innehaft en mängd ol ika 

uppdrag inom IKEA-koncernen som både varuhuschef och som personalchef.  Yrkeslivet 

avslutades i  Seoul ,  Sydkorea där Roland bl  a  var ordförande i  Svenska Handelskammaren i  Korea 

och aktiv som mentor till unga koreaner. Efter hemkomsten till Sverige har Roland fortsatt sitt mentorskap, 

s itter i  några styrelser samt är God man.  

 

Roland kan genom sin erfarenhet av att  arbeta med och utveckla organisationer,  kunskap inom 

personalfrågor och kontaktnät ti l l  näringslivet bidra ti l l utveckl ingen av FreeZone Swedens 

organisation.  

 

 

 



 

 

 

 

Bahareh Mohammadi Andersson, suppleant (1 år) 

 

Bahare är utbi ldad samhäl lsvetare från  Malmö Universitet  som fördjupat sina kunskaper  inom 

Våld i  nära relationer (VI NR) samt Hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) på Uppsala Universitet.  

Bahare har arbetat på kvinnojourer,  som sektionschef för famil jefridsenhet inom socialtjänsten 

och som integrationschef.  För ti l l fäl let arbetar  Bahare som föreläsare om frågor gäl lande VINR 

och HRV.  

 

I  si tt kommunala arbete har Bahare på ett praktiskt sätt  arbetat med FreeZone Swedens 

målgrupper och har då  även använt FreeZone Swedens metoder.  Som människorättsaktivist  har 

Bahare ett  stort engagemang  för sårbara ungdomar i  riskzonen.  Bahare kan,  med sin mångåriga 

erfarenhet av FreeZone Swedens kärnfrågor och målgrupp,  bidra med kunskap och engagemang 

ti l l verksamheten.  

 

 

 Styrelsen kan kontaktas via styrelse@freezonesweden.se
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