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Idrottsengagemang
Vice ordförande i Stockholms idrottsförbund och idrottens
utbildningsorganisation i Stockholm SISU styrelser

2012-ff

Ledamot i Riksidrottsförbundets (RF) och SISU
förbundsstyrelse valberedning

2013-ff

Deltagare i referensgruppen inom RF för översyn av idrottens
stödformer

2017-18

Ledamot i Centralförbundet för idrottens främjande

2007-ff

Ledamot i Internationella ishockeyfederationens (IIHF) ethics and
integrity committee

2016-ff

Deltagit i curling arrangemang i Stocksunds curlingclubb; gått grundkursen, hjälpt till i Danderyds curlingungdom, varit behjälplig i
allehanda tävlingssammanhang, t.ex. Stockholm ladies, besökt EM
och VM tävlingar samt dagligen diskuterat curlingrelaterade frågor
med maken

2003-ff

Ledamot i Internationella ishockeyfederationens (IIHF)
legal committee

2008-2016

Ledamot i styrelsen för Internationella ishockeyfederationen (IIHF)

2003-2008

Nationell ishockey
- ordförande för Region Öst
- ordförande för Stockholms Ishockeyförbund
- ordförande respektive ledamot i Svenska ishockeyförbundets
valberedning
- ordförande respektive ledamot i IFK Salem

2003-2004
2001-2008
2002-2004
1996-2001

Ledamot i arbetsgivarföreningen Arbetsgivaralliansens
idrottsutskott

2003-2009

Ledamot i distriktsstyrelsen Ungdomens Nykterhetsförbund

på 80-90 talet

Kassör i studieförbundet Ansvar i Nyköping

på 80-talet

Anställningar
Kanslichef vid Högsta förvaltningsdomstolen

2016-ff

Rektor vid Polishögskolan

2012-2016

Polisöverintendent vid Säkerhetspolisen
- avdelningschef med ansvar för strategier och stöd inom HR,
ekonomi, teknik, kommunikation och service från dec 2009
- ansvarig i ledningen för personskydd inkl. hotbilder,
säkerhetsskydd samt förebyggande verksamhet inom kontraterror,
kontraspionage och författningsskydd fram till november 2009

2004-2012

Överdirektör vid Kriminalvårdsstyrelsen

1996-2004

Justitiedepartementet

1988-96

- departementsråd och chef för polis- och kriminalvårdsenheten
- departementsråd och chef för kriminalvårdsenheten
- kansliråd vid polisenheten
- handläggare vid polisenheten

1994-96
1992-94
1990-92
1988-90

Polischef med olika chefsuppdrag i Södermanlands län

1982-88

Tingsnotarie vid Katrineholms åklagarmyndighet och Nyköpings
tingsrätt

1978-82

Utbildningar
SNS samhällsprogram

2008

Försvarshögskolans högre nationella underrättelseutbildning (HNU)

2005

Försvarshögskolans högre chefsutbildning ”Solbackakursen”

2003

Europeisk chefsutbildning för kvinnor i verksledande befattning
inom den statliga administrationen i Europa
”Crossing the Boundaries”

1997-98

Flera mentorsutbildningar och mentorsuppdrag bl.a. inom länsstyrelsen i Östergötland och inom Statens kompetensförsörjningsråd

1996-2012

Polischefsutbildning

1982-84

Jur.kand. examen vid Stockholms universitet

1978

