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FÖRSLAG NYA NÄMNDLEDAMÖTER 2022

För att ersätta de två nämndledamöter som i och med årsmötet den 20 april 2022 lämnar
Sällskapet Nya Iduns nämnd, föreslår valberedningen inval av de två nedan presenterade
medlemmarna.

Maria Jansén

invald 2017

Uppvuxen i Östergötland men sedan 2000-talet Stockholmsbaserad.
Maria är bebyggelseantikvarie från Göteborgs universitet och MA i
Museum and Arts Policy från London. Sedan 2021 arbetar hon som
kulturdirektör på Stockholm stad. Innan dess var hon överintendent och
myndighetschef på Statens historiska museer och ordförande i
branchorganisationen Sveriges museer. Maria har tidigare även varit chef
för Östergötlands museum samt ordförande och kanslichef för Svenska
byggnadsvårdföreningen. Hon har i olika sammanhang ansvarat för stora
förändringsprojekt och bl a agerat Sveriges representant i arbetet med att
ta fram Europarådets ramkonvention om kulturarvets värde för
samhället (Faro konventionen). Maria är en stor kulturkonsument även
privat och en hängiven seglare. Hon har en son, en man, två bonusbarn
och två utflugna taxar.

Anita Soldh-Forsström

invald 2017

Född i Stockholm, uppväxt i Vikarbyn.
Efter studier i Stockholm, Wien och Rom arbetade Anita vid
Norrlandsoperan, Kungliga Teatern, Musikkonservatoriet Falun samt vid
Operahögskolan Stockholm (SKH). Under 20 år sjöng hon också vid
Drottningholms Slottsteater.
Efter pensioneringen från Kungliga Operan var hon verksam som
sångpedagog vid Operahögskolan samt vid Musikkonservatoriet Falun där
hon också ansvarat för den klassiska sångutbildningen.
Mångårig utlandskarriär både vid operahus och konsertinstitutioner.
Utnämndes till hovsångerska 1992 och har tilldelats såväl Litteris et Artibus
som Medaljen för tonkonstens främjande.
Anita är vidare styrelseledamot i flera av Musikaliska akademiens fonder och
tidigare juryordförande i KMA:s stipendiefond för sångare.
Fortsatt verksam vid Operahögskolan.
Anita är gift samt har en son, sonhustru och två barnbarn, pojkar.
Hon delar sin tid mellan våningen i Stockholm och släktgården i Vikarbyn.

Revisorer
Till revisorer föreslås omval av Agneta Dreber och Elisabeth Westberg.
Till revisorssuppleanter föreslås omval av Désirée Edmar och Ebba Florin-Robertsson.
Stockholm den 5 april 2022
Nya Iduns valberedning
Carola Almqvist (sammankallande), Marie Hafström, Suzanne Unge Sörling

