
KALLELSE TILL FYLLNADSVAL/TRE NYA STYRELSEPOSTER FÖR 
IDEELLA FÖRENINGEN CONVENIUM ÖSTERLEN Måndagen 15 
mars kl 15.00 via Zoom   
 
 
ALLA MEDLEMMAR I FÖRENINGEN ÄR VÄLKOMNA ATT DELTA! 
 
Föreningen Convenium Österlen fortsätter att arbeta för att skapa 
mötesplatser för att samtala om existentiella frågor.   Under förra året 
var vi fyra i styrelsen:   
 
Cilla Ungerth Jolis – ordförande 
Elisabeth Wickström – vice ordförande 
Axel Carlberg –styrelseledamot 
Jamie Woodworth –sekreterare 
 
 
Då vi behöver fler som engagerar sig aktivt med arbetet i föreningen har 
valberedningen, bestående av Monika Olin Wikman och Sofie Moritz 
Lemark, pratat med oss i styrelsen och letat aktivt efter nya 
styrelsemedlemmar.   De har nu förslag på tre personer och vi kallar 
därför till ett fyllnadsval via länk måndagen 15 mars för välja in nya 
medlemmar.  Anledningen till fyllnadsvalet är att det är fyra månader till 
nästa årsmöte och valberedningen har bedömt att det vore önskvärt om 
dessa styrelseposter fylls så snart som möjligt.  De föreslagna 
styrelsemedlemmarna är: 
 

Marianne Greip 

Marianne bor växelvis i Norra Lökaröd, Degeberga och i Växjö. Hon har 
jobbat på Sveriges Radio sedan 1983 som programledare, producent 
och projektledare med alla rikskanaler samt med företagsövergripande 
IT-projekt. Numera arbetar hon med livsåskådningsprogram som 
producent och projektledare. Dragningen till andlighet och existentiella 
frågor har alltid funnits, men det är först nu de får blomma - även på 
arbetstid.   ”Just nu funderar jag på vad som är viktigt på riktigt och inte 
'bara" viktigt,' säger Marianne. ”Jag tror att pandemin satt fokus på den 
frågan för fler än mig.” 

Christina Marshall 

Christina bor växelvis på Viks fiskeläge, Österlen och på Söder i 
Stockholm.  Hon har i hela sitt yrkesliv arbetat med kulturfrågor i den 
offentliga sektorn, kommunalt, regionalt och på nationell nivå; senast 
som kulturchef i Region Skåne. Åren innan hon gick i pension var hon 



protokollchef i samma organisation.  ”Bilden av det golfspelande, 
glättiga pensionärslivet stämmer inte för alla och jag tror vi är många 
som brottas med meningen med och i livet när arbetet upphör och de 
vuxna barnen klarar sig själva,” säger Christina.  ”Synlighet och 
bekräftelse upphör och identitet och självkänsla vacklar. Detta 
intresserar mig just nu.” 

Eva Selleck 

Eva bor i Baskemöllas ekoby och har arbetat inom utbildningssektorn 
under hela sitt yrkesverksamma liv, bl a som konstpedagog för unga 
vuxna med neuropsykiatriska diagnoser.  De senaste åren har hon 
arbetat med ledarskapsfrågor och just nu med ett spännande 
ledarskapsprogram för människorättsaktivister från olika delar av 
världen.  ”Jag har alltid intresserat mig för existentiella frågor”, säger 
Eva.  ”Just nu funderar jag mycket över klimatkrisen och hur vi kan leva 
mer regenerativt, och vad som krävs för att vi ska se oss som en del av 
skapelsen mer än att bara från ett utanförperspektiv undersöka vårt 
förhållande till den.” 

Alla medlemmar i Convenium är välkomna att delta vid fyllnadsvalet via 
Zoom måndagen 15 mars kl 15.00.  Mejla info@convenium.se och 
anmäl dig så skickar vi en länk till dig så att du kan delta.  Om du inte 
har möjlighet att vara med på Zoom går det att ge fullmakt till någon 
som kan delta.  Du har också möjlighet att föreslå andra namn till 
styrelsen och den möjligheten finns givetvis också vid Zoommötet.  
 
Har du frågor kontakta oss via mailadressen ovan. 
 
Välkomna! 
 
 
 
 


