
Frälsningsarméns styrelse 
 
Här kan du läsa mer om de ledamöter som ingår i Frälsningsarmén styrelse, mer känd 
inom organisationen som ”Ledningsrådet”. Samtliga ledamöter är också anställda och 
jobbar i olika roller inom Frälsningsarmén. 
 
Längre ner finns också information om styrelsens roll och uppgift, mandatperioder samt 
ersättningar. 
 
 
Överste Bo Jeppsson  
 
Bo Jeppsson är överste och territoriell ledare för Frälsningsarmén i Sverige och Lettland, 
och dessutom arbetande ordförande för styrelsen. Han utsågs till territoriell ledare för 
Sverige och Lettland, och därmed som ordförande för styrelsen i Sverige,  
1 augusti 2021. 
 
Bo är född 1965 och kommer ursprungligen från Landskrona. Han har senast tjänstgjort 
som programchef för Frälsningsarmén i Danmark och Grönland och tidigare bland annat 
som regionchef i Myanmar.  
 
 
Överste Christina Jeppsson  
 
Christina Jeppsson är överste och sedan 1 augusti 2021 territoriell ledare för 
Frälsningsarméns arbete för kvinnor i Sverige och Lettland. 
 
Christina är född 1964 och kommer ursprungligen från Västerås. Hon har senast 
tjänstgjort som territoriell ledare för Frälsningsarmén i Danmark och Grönland och 
tidigare bland annat som regionchef i Myanmar.  
 
 
Överstelöjtnant Robert Tuftström  
 
Robert Tuftström är överstelöjtnant och chefsekreterare för Frälsningsarmén i Sverige 
och Lettland, och därmed vice ordförande för styrelsen. Han upptog detta förordnande 1 
december 2021 
 
Robert är född 1968 och kommer ursprungligen från Härnösand. Han har senast 
tjänstgjort som divisionschef för sociala divisionen i Sverige. Förutom olika tjänster i 
Sverige har han tidigare tjänstgjort som regionchef i Lettland och andra internationella 
tjänster i bland annat Rwanda, Filippinerna och Haiti. 
 
 
  



Överstelöjtnant Anna-Maria Tuftström  
 
Anna-Maria Tuftström är överstelöjtnant och sedan 1 december ledamot i styrelsen. Hon 
arbetar som territoriell sekreterare för Frälsningsarméns arbete bland kvinnor i Sverige 
och Lettland. 
 
Anna-Maria är född 1966 och kommer ursprungligen från Stockholm. Hon har senast 
tjänstgjort som kårledare på Templet i Stockholm. Förutom olika tjänster i Sverige har 
hon tjänstgjort utomlands i Rwanda och som regionledare i Lettland. 
 
 
Major Henrik Bååth  
 
Henrik Bååth är major och sedan augusti 2022 ledamot i styrelsen. Han arbetar som 
personalchef för Frälsningsarmén i Sverige sedan 2022.  
 
Henrik är född 1968 och kommer ursprungligen från Örebro. Han har tidigare tjänstgjort 
inom Frälsningsarméns programsektion och varit rektor på Officersskolan. Henrik har 
tjänstgjort en längre period med olika tjänster i Norge. 
 
 
Major Elisabeth Beckman 
 
Elisabeth Beckman är major och sedan juli 2009 ledamot i styrelsen. Hon arbetar som 
förvaltningschef inom Frälsningsarmén i Sverige sedan 2009. 
 
Elisabeth är född 1965 och kommer ursprungligen från Västerås. Hon har tidigare arbetat 
som finanssekreterare inom Frälsningsarmén. 
 
 
Major Markus Kihlagård  
 
Markus Kihlagård är major och från 2018 till 2021 var han ständigt adjungerad i 
styrelsen. Från januari 2021 är han ordinarie ledamot. Han arbetar som programchef för 
Frälsningsarmén i Sverige sedan 2022. 
 
Markus är född 1969 och kommer ursprungligen från Jönköping. Han har tidigare arbetat 
som kårledare och divisionschef och även tjänstgjort för Frälsningsarmén i Puerto Rico. 
 
 
  



Styrelsens uppdrag och mandatperioder 
 
Här kan du läsa mer om hur Frälsningsarméns styrelse utses.  
 
Styrelsens uppdrag innefattar att säkerställa att de tre sektionerna inom 
Frälsningsarmén (Programsektionen, Personalsektionen och Förvaltningssektionen) 
fullgör sina åtaganden och att organisationens verksamhet bedrivs i enlighet med 
organisationens mål och vision, grundläggande värderingar samt internationella 
riktlinjer. 
 
Styrelsen ska fastställa målsättningar, väsentliga policyer och strategiska planer för 
Frälsningsarmén samt fortlöpande övervaka såväl efterlevnaden av dessa samt följa upp 
behov av uppdatering och översyn. 
 
Styrelsen ansvarar också för att utvärdera att den interna kontrollen är tillräcklig, att 
verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt och att förvaltning och placering av 
organisationens medel sker enligt fastställda riktlinjer samt att Frälsningsarméns 
finansiella rapportering är upprättad i överensstämmelse med gällande lag och 
tillämpliga redovisningsstandarder. 
 
Ordförande och vice ordförande utses från The Salvation Army International 
Headquarters och sitter under så lång tid som de innehar sina poster. 
 
Övriga ledamöter utses på ett år i taget av The Salvation Army International 
Headquarters, på förslag från den territoriella ledaren (styrelsens ordförande). 
 
 
Ersättningar till styrelsen 
 
Samtliga styrelseledamöter är frälsningsofficerare och anställda av Frälsningsarmén. Som 
anställda uppbär styrelseledamöterna lön för den tjänst de har och ingen extra 
ersättning utgår för styrelseuppdraget. 

https://www.fralsningsarmen.se/globalassets/media/rapporter---insamling/styrelsens_tillsattande.pdf

