
Hej kära medlem i ICF Sverige! 
 

Vi i valberedningen föreslår nedanstående kandidater som ledamöter till Etiska Rådet, att adjungeras 

in redan nu i höst för att sedan presenteras ihop med övriga kandidater till årsmötet. De står båda redo 

att göra en god insats för ICF Sverige. 
 

Vänligen 
 

Valberedningen 

som består av Mikael Laweby, Gunilla Julin och Margareta Carlsson 

E-post: valberedning@icfsverige.se 

 

 

Presentation av nya ledamöter till Etiska Rådet 
 

 

Cecilia Gromark 

ICF Master Certified Coach (MCC) 
Coach Gromark, Malmö 

 

Cecilia föreslås för perioden 

höst 2017 – vår 2019 

 

Är beteendevetare i botten. Har arbetat många år med organisations-och verksamhetsutveckling i 

offentlig verksamhet innan jag övergick till näringslivet och var dels utbildningschef dels 

personalchef.  

Vid mitten av 90-talet som anställd vid TRR väcktes mitt intresse för coachning.  
Det resulterade i två års utbildning på distans vid Coach University NY.  

Jag var tidigt ute med att certifiera mig då jag såg det som en viktig del i att säkerställa kvaliteten 

inom yrket Coachning. Att kvalitetssäkra yrket var också ett viktigt skäl för mig att engagera mig i 

styrelsen när ICF Sverige blev ett eget chapter efter att ha varit en del av NCF (Nordic Coach 

Federation). Jag var då med och arbetade aktivt för att lyfta dom etiska frågorna. 

Idag bedriver jag sedan många år verksamhet i eget bolag och har en passion för det jag gör. 

Har börjat trappa ner men passionen för coachning gör att det inte går så bra. 

 

 

Annica Lögdlund 

ICF Professional Certified Coach (PCC) 

Ameliorer Utvecklings AB, Norrköping 

 

Annica föreslås för perioden 

höst 2017 – vår 2020 

 

2005 gick jag min ACC-utbildning och coachingen gav mig en viktig pusselbit som jag hade anat fanns 

men som jag inte hade funnit formen på.  

Jag har en lång bakgrund i IT-konsultbranschen men upptäckte snabbt att människorna intresserade 

mig mer än tekniken. Efter att ha jobbat i många ledande roller i ett flertal konsultbolag valde jag därför 
att starta ett eget företag med inriktning på ledar- och affärsutveckling. Jag arbetar med både individer 

och grupper och har under de senaste två åren även varit coach och konsult till tillväxtföretag via Almi 

Företagspartner. 

Inom ICF har jag varit ambassadör i Östergötland under två perioder. 

Som ledamot i Etiska rådet vill jag bidra med min långa erfarenhet som coach och konsult samt mitt 

intresse för etik och kvalitet. 


