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CURRICULUM VITAE
Jag heter Åsa Westlund, är 39 år och bor i centrala Göteborg sedan 2000, då jag flyttade ner
från Hälsingland.
Jag kom i kontakt med MPS i samband med uppstarten 2012 då Peder som jag träffat i
samband med dykning redan året innan frågat mig om jag var intresserad av att hjälpa till vid
dykningar under sök. Jag sa att det var jag utan att riktigt veta vad det innebar. Minns det
samtalet, kl 22 en kall onsdag, jag var påväg från min Krav Maga träning, tog ledigt dagen
efter och gjorde det första dyket, det var mörkt kallt och ensamt... och sen var jag fast... för
mig blev det också ett sätt att bearbeta ett självmord i min närmaste krets. Jag fick ge anhöriga stöd och hjälp och kunde förstå deras förtvivlan med alla frågor..
Jag sedan början arbetat med MPS varumärke, hur vi utrycker oss i sociala medier, hur vi
framstår och hur vi ses. Hur loggan används och att vi tas som en seriös förening. Vi har växt
till en av sveriges starkaste varumärken.
Bakgrund
Har arbetat med olika typer av grafisk produktion sedan 1993. Jag har arbetat med allt från
dagstidningar till strategi kring Sociala medier. Men också en stor del av tiden kring varumärkesbyggande för både nya ch befintliga företag.
Engageman i MPS
- Ansvarig för media och marknadsföring och även IT sedan start (i tidigare RIKS)
- Ansvarig i Mediagruppen
- Dykare och ansvarig för dyksektioner
- Jourmedlem sedan starten 2012
- Medlem i verksamhetsgruppen
- Har hand om Brottscentralens webTV sändningar sedan starten hösten 2013
- Åkt och lett skallgångar över hela Sverige, men även deltagit som gulväst
- Varit med i TV-serien ”Saknas”
Varför jag vill ingå i styrelsen
Jag brinner för MPS och vill se att föreningen blir öppnare och tydligare. Där man ser människorna som engagerar sig som värdefulla. Där det finns klara mål och där styrelsen sköter
övergripande beslut och släpper in arbetsgrupperna och låter dessa tillsammans med styrelse
och den nya verksamhetsansvarige få bygga upp en stark organisation. Där det finns en tydlig
målbild av var vi är påväg så alla kan känna sig delaktiga och vet var vi är påväg. Där alla följer
vår värdegrund och vet vad den betyder.

Om mig
Om mig kan man säga att jag är en oftast glad tjej som gillar att hitta på saker. Flyttade som sagt
ner till Göteborg år 2000 och trivs som fisken i vattnet på mer än ett sätt, jag dyker året runt och
är en hängiven vrakdykare, väldigt spännande med all historia som döljs under ytan. Men håller
också på med flugfiske och fotografering. Har dessutom precis börjat med CrossFit som
verkligen är en av de roligaste saker jag gjort på flera år!
Förutom mitt engagemang i MPS har jag sedan 2011 varit ledamot i Fjällornas styrelse. Fjällorna
är en rikstäckande sportfiskeklubb för tjejer. Där jag också är distriksansvarig och arrangerar
kurser, utställningar etc. Men också har hand om sociala medier och marknadsförning.
Utbildningar och anställningar
Se gärna min Linkedin.
https://www.linkedin.com/profile/view?id=82590735&trk=nav_responsive_tab_profile

