Inyang Eyoma Bergenstråle, SUF-valnämndens kandidat till ordförande
Bakgrund:
Inyang är 56 år och uppvuxen i Sverige med svensk
skolgång. Hennes far arbetade som diplomat och
sedan i olika regeringsposter i Nigeria vilket även
innebar skolgång i en internationell skola i Nigeria.
Hon är tvåspråkig (svenska och engelska). Inyang
har en utbildning på kemilinjen, med inriktning
näringslära vid Stockholms universitet. Hon är
utbildad nutritionist (näringsfysiolog), certifierad
coach (ICF) och utbildad miljö-, kvalitets- och
arbetsmiljörevisor.
Inyang har en passion för samhällsfrågor, utveckling
av verksamheter som gynnar samhället, planeten
och människor.
Hon är aktiv inom idrotten och har flera uppdrag för
att stödja människors hälsa inom näringslivet. Hon
driver sedan många år bolaget Workwell AB.

Hur är du som ledare Inyang?
Jag leder på ett öppet och okomplicerat sätt. Jag strävar efter att vara ödmjuk och rättvis
samtidigt som jag är orädd och kan framföra det jag ser som viktigt även om det är känsliga
frågor. Jag kan enligt min mening hantera eventuella konflikter väl. Jag har suttit i den
svenska ledningsgruppen för DNV GL (tidigare Det Norske Veritas) med personalansvar och
viktiga besluta att ta. Dessförinnan var jag uppdragsledare på Sweco Environment.
Vilket kontaktnät har du som kan vara bra för SUF?
Jag har det senaste halvåret varit interim Co-Director för miljöorganisationen Race For The
Baltic (RFTB) som grundades av innovatören Niklas Zennström, mest känd som grundaren
till Skype. Han har idag ett bolag som heter Atomico som delfinansierat RFTB vars syfte är
att investera i tekniska och sociala innovationer som leder till bl.a. en renare Östersjö.
I RFTB bidrog jag till utvecklingen av organisationen så att den idag är en stiftelse som kan
ta emot mer finansiering som kommer innovatörer och medverkande kommuner tillgodo. Jag
har bl.a. arrangerat ett privat event med affärsänglar och kronprinsessan Victoria närvarade.
Idag är jag coach till ledningen i RFTB.
I mitt kontaktnät har jag privata investerare, STHLM TECH Meetup, SUP46, Invest
Stockholm, Stockholm School of Entrepreneurship, IVL, SEI, European Investment Bank,
Norrsken Foundation men också myndigheter såsom HAV, Naturvårdsmyndigheten,
Energimyndigheten, KemI, ja det finns säkert fler som jag inte kommer på just nu. Jag har
lätt att ta kontakt med myndigheter efter att ha varit anställd på Statens strålskyddsinstitut
med ansvar för att ta fram ett verksamhetsledningssystem för myndigheten som ledde till
dess trippel certifiering inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. I min roll satt jag som koordinator
mellan Generaldirektören och medarbetare. Det blev många föredragande till

ledningsgruppen samt rapporter till departement. Jag representerade även myndigheten i
internationella uppdrag.
Några av mina internationella uppdrag:
● Senior advisor - Sveriges representant i EU projekt
“Implementation and operation of a quality management system for the Ukraine government Radiation
Protection Authority”- PHARE projekt i samarbete med myndigheterna SSI/SKI (nu SSM), GRI, IRSN,
SNRC (Sveriges, Tysklands, Frankrikes och Ukrainas strålskyddsmyndigheter).
● Senior advisor - Sveriges representant i EU projekt
“Quality management for the Radiation Safety Centre of Latvia”, EU-projektsamarbete med SSI/SKI,
STUK, GRS, RDC (Strålskyddsmyndigheter för Sverige, Finland, Tyskland, Lettland).
● Coach och näringsfysiolog
Utbildning för landslagen i Voltige i Aachen (Sverige, Danmark, Tjeckien, Tyskland).
● Coach och näringsfysiolog
Arrangemang av energi- och näringsintag för svenska Innebandylandslagen under VM i Olomouc
Tjeckien.

Förtroendeuppdrag
Valberedningen

Företagarna Nacka Värmdö

2017

Styrelseledamot, arbetsledare för de anställda

Stjärnjouren (tjejjour)

2016-2017

Ordförande

BRF Ugglan

2016-2017

Styrelseledamot

Riksidrottsförbundets
Idrottsnutritionsrådgivare

2010

Mentor för forskare vid Karolinska institutet

Karolinska institutet

2009-2011

Styrelseordförande SACO lokalförening

Statens strålskyddsinstitut

2004

Styrelseledamot i SSI:s kultur och fritidsförening

Statens strålskyddsinstitut

2004-2006

Mentor i FOI mentorsprogram

Totalförsvarets forskningsinstitut 2005-2006

Styrelseledamot

Svensk förening för näringslära

1988-1992

Ordförande

Stockholms universitets
ämnesförening i näringslära

1985-1987

Ordförande

Åsö komvux elevkår

1983

Hur vill du vara som ordförande i SUF?
En av mina styrkor är min förmåga att kunna se andras potential och lyfta dem till nya
höjder. Med ett coachande förhållningssätt är jag bra på att leda enskilda individer och
grupper till att nå uppsatta mål utifrån sina egna förutsättningar. Samverkan och
nätverksbyggande är också viktiga delar för att nå framgång.

Att jag kommer utifrån en annan miljö än den inom uppfinnareföreningen ser jag som en
möjlighet att kunna tillföra nytt och därmed bidra till att komplettera den kompetens som
redan finns inom SUF.
Jag ser fram emot att få förtroendet att leda styrelsen i det arbete som SUF har framför sig.
Med gemensamma krafter ska föreningen stärkas och uppfinnarens roll som nödvändig
katalysator och utvecklare av dagens- och morgondagens samhälle lyftas.

Med vänlig hälsning,

Inyang Eyoma Bergenstråle

