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Roland Sjölander, ordförande 
(Född 1942, bor i Örnsköldsvik). Invald 2009 och tillträdde som ordförande 2012.  
 
Under sina yrkesverksamma år har Roland arbetet främst inom Telecom och har mångårig erfarenhet i 
ledande befattningar, både nationellt och internationellt. Under många år har han arbetat med 
omställningsarbete och organisationsöversyn där goda resultat uppvisats. Roland har också bred 
erfarenhet av styrelsearbete inom näringslivet och olika ideella organisationer  
 
Lennart Eriksson, vice ordförande  
(Född 1956, bor i Örnsköldsvik) Invald 1979  
 
Lennart var med och bildade Hoppets Stjärna Insamlingsstiftelse med arbetsnamnet Star of Hope 1979 och 
har arbetat som verksamhetschef i Star of Hope sedan början av 90-talet. 2013 gick han in som 
missionsföreståndare för moderorganisationen Tältmissionen.  
 
Hans Eriksson, sekreterare 
(Född 1944, bor i Mellansel) Invald 2011  
 
Hans har i hela sitt yrkesverksamma liv arbetat i ledande befattning inom ekonomi på ett företag i 
bilbranschen. Under 20 år ingick han i koncernledningen och var under åtta år VD för ett av dotterbolagen. 
Såväl före som efter sin pensionering är han aktiv inom EFS som förkunnare och ledamot i olika 
kommittéer.  
 
Åsa Backlund, ledamot  
(Född 1952, bor i Örnsköldsvik) Invald 2018  
 
Åsas bakgrund är inom sjukvård och friskvård med vilket hon arbetat i många år. Numera är Åsa egen 
företagare inom fastighetsbranschen tillsammans med sin familj. Hon är medlem i EFS där hon har olika 
förtroendeuppdrag. Åsa har engagerat sig i mission i flera olika sammanhang under många år och har ett 
genuint intresse för bistånd  
 
Mårten Sjölander, ledamot  

(Född 1966, bor i Örnsköldsvik) Invald 2020  
 
Mårten har under två decennier jobbat i flera industrikoncerner i Örnsköldsvik med både lokala och 
internationella ägare, ofta med rapporterande uppdrag i bolagens styrelser. Han har stor erfarenhet av att 
jobba med utländska dotterbolag och systerbolag. Idag jobbar Mårten i en ledande befattning inom ekonomi 
i en koncern i tillverkningsindustrin.  
 
Niclas Malmborg, ledamot  
(Född 1965, bor i Örnsköldsvik) Invald 2021 
 
Niclas har jobbat 35 år i flygbranschen, och gör så än idag, förutom under tre år på 80'talet då han arbetade 
på Hoppets Stjärna i Kärrsjö. Niclas är en utpräglad teknik människa och har ett stort intresse i bland annat 
film och foto. Har alltid varit engagerad i olika förtroendeuppdrag och styrelsearbeten i föreningslivet.  
 
Helena Morin, suppleant 
(Född 1968, bor i Örnsköldsvik) Invald 2022 
 
Helena är sedan mitten av 90-talet yrkesverksam inom bygg- och anläggningsbranschen där hon arbetat i 
olika typer av projekt  - allt från stora infrastrukturprojekt som Botniabanan till mindre fastighetsprojekt. Är 
certifierad projektledare och anställd av Trafikverket för att leda järnvägsprojekt i Norrbotten. Medlem i EFS 
och har erfarenhet av styrelsearbete inom olika ideella organisationer. 
 
Annica Arnkvist, arbetstagarrepresentant  
(Född 1975, bor i Långviksmon) 
 
Annica har arbetat för moderorganisationen Tältmissionen mellan 2007 och 2014. Tidigare arbetade Annica 
inom Hoppets Stjärna under 10 år där hon nu återigen är anställd sedan 2014. 


