
Magnus Backstig 

BAKGRUND: Jag är mer eller mindre uppvuxen i valplådan hemma hos mina föräldrar, där min mor hade 

en liten uppfödning redan på 60-talet och jag var på min första hundutställning 1968–69 och sedan har 

jag följt och levt i hundvärlden. Jag har även varit aktiv inom hästvärlden sedan mitten av 70- talet. Jag 

har varit familjeföretagare hela livet och där haft företag med ca 80 anställda. Jag driver idag en mindre 

redovisningsbyrå med 2 anställda och jobbar med att bistå klienter i deras företagande. Jag är som 

människa ganska framåtdrivande. För mig är det viktigt att man arbetar för alla medlemmar i en 

förening och jag brinner för föreningslivet och engagemanget för medlemmar i de uppdrag jag har från 

tid till annan.  

 

UTBILDNING: Jag är utbildad ekonom och arbetat inom ekonomi och administration sedan början av 80-

talet. Jag har sedan läst en del juridik och ledarskapsutbildningar mm.  

 

ERFARENHET: Min bana inom föreningslivet påbörjades redan när jag var 12 år gammal då jag blev 

invald i elevrådet på skolan som sekreterare och sedan har jag fortsatt att verka i olika styrelser på alla 

positioner som, ordförande, kassör och sekreterare mm. Jag sitter och har suttit i ett antal olika 

bolagsstyrelser genom åren. Jag har varit medlem i referensgrupper hos ministrar och 

riksdagsledamöter och i olika riksorganisationer sedan början av 80-talet i olika omgångar. Jag har idag 

ett antal uppdrag i olika styrelser bl.a. så sitter jag som s.k. HSB-ledamot i flera bostadsrättsföreningars 

styrelser, där jag är utsedd av HSB Göta centralt att bistå föreningarna med kunskap samt att ta tillvara 

att man behandlar alla medlemmar i föreningarna lika och att styrelsen inte tillgodogör sig egna 

förmåner eller fattar beslut som inte omfattar alla medlemmar. Jag har blivit förordnad till att sitta i 

föreningar där man tidigare har blivit utsatta för bedrägerier och förskingringar, där man behöver få till 

styrning och kontroller för att omöjliggöra sådant i fortsättningen. Att här delge alla företag, 

organisationer och föreningar där jag varit engagerad i olika sammanhang blir alldeles för långt, varför 

jag lämnar uppgifter om de uppdrag jag har i föreningar idag. 

 

RELEVANT ERFARENHET:  

• Bl.a. 3 st. styrelseuppdrag bostadsrättsföreningar inom HSB Göta, (tidigare 5 st., lämnade 2 

uppdrag 2020) 

• Ordförande i HSB Brf Gröndal Värnamo  

• Kassör i Funktionsrätt Jönköpings län  

• Ordförande i GGVV regionens Diabetesförening  

• Sekreterare i Jönköpings läns Diabetesförening (lämnar detta uppdrag under 2021)  

• Ledamot i Länsrådet för funktionshinder 

• Region Jönköpings län Ledamot i Tillgänglighetsrådet, Värnamo kommun  

• Ledamot i Smålands-Ölands kennelklubb. 

 

 



 


