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Styrelsens nuvarande sammansättning och mandattider:  

• Svante Hagman, ordförande vald till 2021 

• Anna Martin, Akademiska hus vald till 2021 

• Mats Broman, Service Works Global vald till 2021 

• Torbjörn Andrén, Assa Abloy vald till 2021 

• Kajsa Crona, Sweco/Chalmers, vald till 2022 

• Åsa West, Trafikverket, vald till 2022 

• Sandra Jonsson, Vasakronan, vald till 2022 

• Andreas Furenberg Ring, Peab vald till 2022 

• Pontus Lagerström, WSP vald till 2022 

Valberedningen konstaterade för sin del att det de senaste åren gjorts större förändringar 

av styrelsen varför någon större omdaning inte är nödvändig. Vi kunde dock konstatera 

att det finns vissa områden som borde förstärkas. Det ena var att styrelsen saknar någon 

från den kommunala/regional sektorn som är stora byggare och förvaltare samt 

förutsättningar för att ha en insyn i det arbete som pågår internationellt inte minst EU. 

Valberedningen anser att en successiv förnyelse är önskvärd och vi föreslår därför att 

Mats Broman som varit en värdefull och aktiv ledamot sedan BIM Alliance bildades 2014, 

lämnar styrelsen och ersätts av Martin Ullgren som är projektledare hos Regionfastigheter 

Dalarna.  Martin är utbildad på KTH och har varit konstruktör/IT ansvarig 

Byggprojektering på WSP. 

I Europa har materialsektorn samlats avseende ”Product data templates” som möjliggör 

produktinformation på ett standardiserat sätt. Vi noterar att ingen materialaktör är 

representerad inom BIM Alliance och att detta arbete bedrivs separat av de större 

materialkoncernerna. Vi vill därför uppmärksamma styrelsen på detta och föreslår att 

styrelsen på andra sätt tar till sig den information som kan behövas i Sverige. 

Valberedningens förslag: 

• Svante Hagman, ordförande, omval till 2023 

• Anna Martin, Akademiska hus, omval till 2023 

• Torbjörn Andréen, Assa Abloy, omvald till 2023 

• Martin Ullgren, Regionfastigheter Dalarna, nyval till 2023 
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