
SRFs valberedning och styrelse
SRF är en medlemsförening vars medlemmar har fullt inflytande och möjlighet 
att påverka föreningen. Möjligheten nyttjas bäst vid årsmötet.
Styrelsen föreslås av föreningens valberedning och utses av föreningsstämman 
som är föreningens högsta beslutande organ.
Styrelsen arbetar utan ersättning och sitter årsvis, arbetet sker enligt stadgarna

Styrelsen ska 
• bereda frågor som ska behandlas av föreningsstämma 
• verkställa stämmans beslut 
• ansvara för föreningens ekonomi, förvaltning och långsiktiga verksamhet
• lägga fram verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkningar och 
• anta och vid behov revidera riktlinjer 



Anders Adde Johansson-Crona
Valberedningen - sammankallande
Anders har jobbat på Resia i alla år och 
flera olika roller. 
Mångsysslare med allt från 
Dotterbolags-VD till Regionchef, 
Försäljningschef, Etableringschef o 
Affärsområdeschef på sitt samvete. 
Anders sitter även med som ledamot av 
Allmänna Reklamationsnämnden.

Sara Grün
Valberedningen
27 år på Resecity-gruppen varav 17 år 
som VD och efter det Vice Koncernchef 
för BIG Travel. Nu arbetar jag som 
Marknads- och Försäljningschef i 
Sverige och Norge för REISEbazaar AS 
/Airticket Group som främst jobbar B2B 
med upplevelseresor. Parallellt arbetar 
jag också som konsult och föreläsare 
inom resor och turism på ELLGE AB. Jag 
är ordförande i TRAC (Travel Academy 
AB) och i Travel Agency Pool (TAP-
gruppen). Jag har varit en del av SRF´s
valberedningen i sju år.

Mattias Sesemann
Valberedningen
Arbetat i reseindustrin sedan 1994 bl a 
som ekonomichef på Scanworld samt 
VD på Travelpartner. Är sedan 2011 
verksam inom ffa onlinerelaterade
företag inom olika branscher. Inom 
resebranschen har jag fortfarande kvar 
intressen i GoAllinc som säljer 
förpacketerade resor via bl a sajterna 
Allinc.se och Allinclusive.no, samt 
Classic World of Travel AB som bl a 
säljer kanalbåtsresor i England och 
Frankrike.



Pär Kjellin
TUI
Nyvald Styrelseledamot
35 år i resebranschen och bred erfarenhet från 
operativa roller från såväl arrangör- som 
resebyråsidan. Jag ser förstås fram emot att bidra till 
branschens fortsatta utveckling via styrelsen i SRF. 
Operativt arbetar jag idag som Nordisk 
försäljningschef på TUI Nordic.

Tarja Widell
Stureplans Resor
Nyvald Styrelseledamot
VD för Stureplans Resor med mycket 
företagskunder. Har historiskt jobbat med 
privatresor på Resfeber men även med event, 
grupp och konferensresor på event byrån Hansen. 
Obotlig optimist och lösnings orienterad, älskar att 
göra affärer. 
Dold talang- jag har tränat dragkamp på elitnivå.



Annika Hultgren
Arrive Agencies
Nyvald Styrelseledamot
Annika är en glad, positiv och drivande person som 
brinner för mitt jobb som VD för ArriveAgencies
och resebranschen.
Har varit i branschen sedan 1997 i olika positioner 
och har även stor erfarenhet av att jobba i svenska, 
nordiska och globala organisationer.

Milla Limrell
Winbergs
Nyvald Styrelseledamot (tidigare suppleant)
Över 30 år i resebranschen; från Arlanda & Thai 
Airways, flygansvarig på Fritidsresor, Commercial 
Director på CWT till egen företagare & ägare av 
Winberg Travel. 
Numera anställd på Winbergs som Produkt & 
Marknadsansvarig. 



Jens Rogmark
Via Egencia
Nyvald Styrelseledamot
Sedan två år tillbaka Director Account
Management på Egencia. 41 år och har jobbat 
inom Expedia-koncernen i snart 7 år, dessförinnan 
Business Manager Norden för HomeAway. Har 
även arbetat inom Bonnierkoncernen och 
PostNord. Jag ser fram emot och hoppas kunna 
göra nytta inom SRF i utmanande tider som dessa.

Peter Stegarås
Travel Support
Styrelseledamot
VD och Styrelseordförande för Travelflow AB från 
1997 till 2007. Grundare och VD för Travel Support 
& Services Nordic AB från 2010.
Representerar en stor mängd mindre- och 
medelstora resebyråer i SRF. 



Jari Virtanen
Stena Line | Stena Line Travel Group
Styrelseledamot
Jari Virtanen är Chief Transformation Officer på 
Stena Line och sitter i bolagets koncernledning 
samt VD för Stena Lines affärsområde resebyrå och 
researrangörer samlat i Stena Line Travel Group. 
Jari har också ett en lång bakgrund från Fritidsresor 
i olika ledande positioner och delägare i Sembo.

Peter Browall
DER Touristik Nordic AB
Styrelseledamot
Har under mina 30 år i branschen skaffat mig 
erfarenhet från affärsresebyrå, hotell, 
regionalflygbolag samt researrangörsledet. Har ett 
genuint intresse för svensk reseindustri och 
branschens välmående, ser fram emot att fortsatt 
vara en del av SRFs styrelse.



Florian Geissler
Etravli Group
Styrelseledamot
Florian är Chefsjurist på Etraveli Group och har 
tidigare jobbat som jurist och advokat på en av 
Nordens största advokatbyråer samt som jurist på 
ett globalt teknikbolag. Florian är även 
agentrepresentant i APJC (IATAs Agency Programme
Joint Council) och engagerad i diverse EU-rättsliga 
frågor genom en branschorganisation i Bryssel. 
Florian har varit styrelsemedlem i SRF sedan 2018. 

Anders Lindén
Tranås Resebyrå
Styrelseledamot
Smålänning, arbetat med det mesta i resebyråväg i 
olika positioner, privat och affärs i större och 
mindre organisationer. Har en bred erfarenhet av 
mindre researrangörers vardag. Driver idag Tranås 
Resebyrå och vill gärna ta tillvara de mindre 
byråernas intressen och kanske en poäng att sitta 
utanför Stockholm också ibland.



Katarina Petrini
Ticket Leisure Travel Group
Styrelseledamot
Norrländskan som är VD och sedan flera år driver 
Ticket tillsammans med ett stort antal passionerade 
medarbetare.

Anders Bohlin
American Express GBT
Styrelseledamot
VD för American Express GBT i Sverige och 
ansvarig för alla kundrelationer på i Norden för 
GBT, som sedan 2019 formellt också inkluderar f.d. 
HRG Nordic. Började i resebranchen 1990 på det 
som då hette Flygresebyrån och har de senaste 
drygt 10 åren suttit i ledningsgrupperna först på 
American Express Commercial Card och sedan 
American Express GBT.



Johnny Nilsen
Ving
VD Ving Sverige, försäljningsdirektör för Nordic Leisure 
Travel Group
Styrelseledamot
Startade som reseledare på Ving och Club 33 1984 
och har sedan arbetat i flera olika positioner både 
utomlands och hemma på huvudkontoret. VD för 
Ving Sverige sedan 2014 och ledamot i SRF:s 
styrelse sedan två år tillbaka.

Kent Wallstedt
Jambo Tours | Temaresor
Styrelseordförande
30 år i resebranschen varav drygt 20 år på 
paketresearrangören Jambo Tours och numera även 
Temaresor. Ordförande i SRF sedan 2017.
Jag tycker det är mycket stimulerande att få vara 
med och påverka branschen i våra hjärtefrågor och 
i förlängningen hur vår framtid påverkas. Att vi är 
starka tillsammans har visat sig som bäst i den 
situation vi nu befinner oss. Sitter även i ECTAAs
Destination & Sustainability kommittee.


