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15. Val av ordförande av föreningen  

 

Visitas valnämnd föreslår Visitas föreningsstämma besluta 

Visitas ordförande väljs för en mandattid om två år. 

att välja Fredrik Reinfeldt till ordförande för Visita för tiden fram till 2024 års 
stämma 

 

 

  
 

Fotograf: Peter Knutson 

 

 
 

- Jag är glad och hedrad över 
frågan och har meddelat 
valnämnden att jag står till 
förfogande, säger Fredrik 
Reinfeldt. 

 
- Besöksnäringen är av central 

betydelse för Sverige. Den ger 
många ett första steg in på 
arbetsmarknaden, finns över 
hela landet och består av allt 
från små familjeföretag till 
stora koncerner med tusentals 
anställda.  

 
- Om jag blir vald jag ser fram 

emot att bidra till att lyfta och 
utveckla näringen ytterligare. 
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Biografi 

 

Fredrik Reinfeldt har varit med i svensk och internationell politik i över 25 år.  

Han var statsminister under två mandatperioder åren 2006–2014 samt 
partiordförande för Moderaterna 2003–2015. Han har ett omfattande 
internationellt nätverk efter åtta år som ledamot av Europeiska Rådet och efter  
ett halvår som ordförande för EU.  

Han är idag verksam som företagare, föreläsare och rådgivare och har skrivit 
boken Halvvägs om sina 25 år i politiken. I september 2020 utkom han med en    
ny bok; 3 november 2020 – Ödesvalet som är en fördjupande genomgång av USA:s 
demokrati och politiska system. 

Fredrik Reinfeldt är ordförande i det nybildade centrum för AMP. AMP står för 
Affärs- och MedborgarPlats. Centrumets uppgift är att samla den kunskap och 
erfarenhet som finns i fråga om hur man skapar säkra och trygga platser i 
närmiljön.  

I maj 2021 tillträde han som ordförande i Drivkraft Sverige. Drivkraft Sverige är 
branschorganisationen för drivmedelsbranschen. Medlemsföretagen erbjuder 
hållbar mobilitet och ser till att det finns drivmedel för hållbara resor och 
transporter samt bitumen till vägar i hela landet. Organisationen arbetar för att 
Sverige ska bli klimatneutralt till 2045. 

Han har även innehaft det internationella uppdraget som ordförande för 
Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). EITI är ett samarbete där 55 
länder arbetar för ökad öppenhet kring handel och förvaltning av naturresurser. 

 

 


