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Anders Åkesson,
nominerad till
förbundsordförande:
Arbetslivet?
Senior rådgivare för Rud
Pedersen inom hälso- och
sjukvård. Arbetar även som
sjuksköterska. Arbetat främst
inom neurologi, medicin,
geriatriska, psykiatriska och
ﬂyktingmedicinska enheter.
Regionråd i region Skåne 2006
till oktober 2018. Hade som
regionråd ett politiskt ansvar
för främst hälso- och sjukvård.
Var första 8 åren i styre med
en moderatledd regionstyrelse
och sista fyra åren i styre med
en socialdemokratiskt ledd
regionstyrelse.
Föreningsuppdrag inom
Riksförbundet HjärtLung?
Medlem, inga nuvarande uppdrag inom riksförbundet.
Annan erfarenhet inom
civilsamhället?
Flertal tidigare uppdrag inom
civilsamhället. Med i framtagandet av överenskommelsen
mellan idéburen sektor i Skåne
och region Skåne. Medlem i
Amnesty och Miljöpartiet.
Övriga aktuella styrelseuppdrag.
För närvarande ledamot i
styrelsen för:
• Fontänhuset i Malmö,
• Leading Health Care,
• Moomsteatern i Malmö,
• Nätverket för idéburen
sektor i Skåne.
• Rädda Barnen i Syd.
Vilken fråga vill du helst
prioritera i förbundsarbetet?

”Jag kan bidra med
ett brett nätverk på den
politiska arenan och
vad gäller företrädare
för vårdpersonalen.”

1. Vården är just nu i ett paradigmskifte där ﬂera strukturella
förändringar är aktuella de
kommande åren. En sådan
pågående förändring är mot
en mer nära vård. För att säkerställa en än mer personcentrerad vård krävs en fortsatt
närvaro från riksförbundet på
såväl nationell som regional
politisk nivå.
2. Det goda samarbete som
etablerats med andra starka
patientorganisationer måste
bibehållas och utvecklas för att
än bättre driva gemensamma
frågor. Samverkan med kliniskt
aktiva och forskare inom området kan fördjupas ytterligare
och samverkan kan breddas.
Även europeisk och nordisk
samverkan kan fortsatt vara en
viktig del att utveckla.
3. Behovet att utveckla den
lokala och regionala representationen är väsentligt. Att
man som medlem har goda
förutsättningar att engagera
sig lokalt är kanske än viktigare
nu efter pandemin. Det ﬁnns
ett behov att bredda basen av
medlemmar för att nå grupper
som idag inte aktivt söker
medlemskap och på så sätt
bidra till att ﬂer ser det som
naturligt att bli medlem.
4. Det goda arbete som görs
vid kansliet är en viktig grund
som inte får glömmas bort. En
god solid och god ekonomin
är en grundsten för att kunna
bedriva verksamheten.
Vad kan du som person
tillföra riksförbundet?
Min förhoppning är att vara en
aktiv och drivande del av det
lag som redan idag är starkt
och tar en aktiv plats i det nationella och regionala samtalet
om vårdens utveckling. Jag kan
bidra med ett brett nätverk på
den politiska arenan och vad
gäller företrädare för vårdpersonalen.
Jag ser mig som en lyssnande
person och är mycket hedrad
och ödmjuk inför nomineringen.

Jörgen Warberg,
nominerad som förste
vice ordförande i FS
Arbetslivet?
47 år som Fastighetsmäklare.
Föreningsuppdrag inom
Riksförbundet HjärtLung?
Förste vice ordförande i
Förbundsstyrelsen sedan 2019.
Ordförande i Riksförbundet
HjärtLung Öckerö, ledamot
i Riksförbundet HjärtLung
Västra Götalands Län.
Annan erfarenhet inom
civilsamhället?
Lions Club, Rotary, BNI och
Arena Göteborg.
Övriga aktuella styrelseuppdrag.
I egna företag samt som
revisor i Mäklarsamfundet
Västsvenska kretsen.
Vilken fråga vill du helst
prioritera i förbundsarbetet?
Hjärt-lungräddning, SMSlivräddare, hjärtstartare och
hjärtstartarregistret. Dessutom
att öka medlemsantalet i Riksförbundet HjärtLung, då två
miljoner människor i landet har
hjärt-, kärl- och lungsjukdomar.
Vad kan du som person
tillföra riksförbundet?
Kunskap, engagemang och
vilja!

Anna-Marta Roos Näslund,
nominerad till andre vice
ordförande i FS
Arbetslivet?
Har under hela min yrkesverksamma karriär arbetat med
ekonomi. Är civilekonom och
har arbetat på Skatteverket,
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till kongressen 2022
Västra Fögderiet Jämtland,
skolkontoret i dåvarande
Brunﬂo Kommun, ekonom på
privata företag, auktoriserad
redovisningskonsult hos Revisorshuset AB, Grant Thornton
AB och som egen företagare
vilket jag fortfarande är yrkesverksam som.
Föreningsuppdrag inom
Riksförbundet HjärtLung?
Andre vice ordföranden i förbundsstyrelsen samt AU sedan
2019, kassör i Riksförbundet
HjärtLung Jämtlands län och
revisor i Riksförbundet HjärtLung Östersund.
Annan erfarenhet inom
civilsamhället?
Undervisning inom Komvux
i företagsekonomi, hos Röda
Korset som ledare i något som
heter ”Blå Ateljén” där vi syr
och lagar inlämnade kläder
tillsammans med arbetslösa
samt invandrarkvinnor som
ska träna svenska språket.
Ledare för olika barngrupper i
Friluftsfrämjandets regi.
Övriga aktuella styrelseuppdrag.
SPF Seniorerna Jämtlands län,
Östersunds Orkesterförening,
Kvinnliga Föreningen Gamla
Östersund och Friluftsfrämjandet Frösö lokalförening.
Vilken fråga vill du helst
prioritera i förbundsarbete?
Allt inom ekonomi, men
kan även tänka mej andra
områden.
Vad kan du som person
tillföra riksförbundet?
Jag är lätt att samarbeta med.
Är en lugn person som är
lyhörd för andras åsikter,
har lätt till skratt.

Marianne Kjellqvist,
nominerad som ledamot i FS
Arbetslivet?
Arbetat med redovisning i
statlig myndighet.
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”Jag är lätt att samarbeta
med. Är en lugn person som
är lyhörd för andras åsikter,
har lätt till skratt.”
Föreningsuppdrag inom
Riksförbundet HjärtLung?
Ersättare i förbundsstyrelsen
sedan 2019. Ordförande i
Riksförbundet HjärtLung
Norra Skaraborg, revisor i Riksförbundet HjärtLung Västra
Götalands län.
Annan erfarenhet inom
civilsamhället?
Politiska uppdrag, ledamot i en
lokal FN-förening.
Övriga aktuella styrelseuppdrag.
Vice ordförande i Funktionsrätt Skaraborg.
Vilken fråga vill du helst
prioritera i förbundsarbetet?
Att förmedla kunskap till medlemmar och allmänheten om
riksförbundets verksamhet och
betydelse för människor med
hjärt-, kärl och lungsjukdom.
Vad kan du som person
tillföra riksförbundet?
Förhoppningsvis med positiva
idéer och entusiasm för det
fortsatta arbetet inom riksförbundet.

Mikael Nissen, nominerad
som ledamot i FS
Arbetslivet?
Bakgrund som oﬃcer och systemutvecklare inom ﬂygvapnet. Efter avslutad karriär inom
ﬂygvapnet som överstelöjtnant har jag verkat som chef,
strateg och IT-projektledare i
Region Skåne.
Föreningsuppdrag inom
Riksförbundet HjärtLung?
Ledamot förbundsstyrelsen
sedan 2014 som ersättare

och sen 2016 som ledamot.
Ordförande, sekreterare, aktivitetsledare och EVO-hjärta
i Riksförbundet HjärtLung
Kristianstad. Huvudinstruktör
HLR, Hälsocoach och Registercoach. Tidigare ledamot och
EVO-hjärta i Riksförbundet
HjärtLung Skåne län.
Annan erfarenhet inom
civilsamhället?
Driver eget företag inom
utbildning, IT och ekonomi.
Verkar inom ﬂera ideella föreningar och styrelser samt en
stiftelse med stort kapital.
Övriga aktuella styrelseuppdrag.
Ledamot i en överförmyndarnämnd, övervakningsnämnd
och byggnadsnämnd samt
nämndeman.
Vilken fråga vill du helst
prioritera i förbundsarbetet?
Organisationsutveckling och
stöd till läns- och lokalföreningar samt spridning av
förmåga inom HLR och SMSlivräddare. Som IT-sakkunnig
vill jag också verka för ett
ökat utnyttjande av IT för
medlemsinformation och som
hjälpmedel mot och i samband
med sjukdom.
Vad kan du som person
tillföra riksförbundet?
Framtidstro och utveckling.

Kerstin Haglö,nominerad
som ledamot i FS
Arbetslivet?
Arbetat inom psykiatrin i
20 år och gruppboende för
alzheimer i 10 år. Även varit

förtroendevald kommunpolitiker och riksdagsledamot.
Föreningsuppdrag inom
Riksförbundet HjärtLung?
Ledamot i förbundsstyrelsen
sedn 2019. Ordförande samt
ersättare EVO lunga i Riksförbundet HjärtLung Blekinge län.
Annan erfarenhet inom
civilsamhället?
Har varit aktiv i många ideella
föreningar och organisationer som ordförande och
projektledare. Lokalt och i
länet, inom politiska-, idrotts-,
samfällighets-, barn- och ungdomsföreningar. Drivit projekt
internationellt och utbildat
barn- och ungdomsledare. Idag
aktiv inom Handbollsförening
HIF Karlskrona som volontär.
Övriga aktuella styrelseuppdrag.
Ordförande i Marinens Musikkårs Vänner.
Vilken fråga vill du helst
prioritera i förbundsarbetet?
Hälsa och livsstilsförändringar
som förebyggande, egenvårdande och läkande för en god
livskvalité.
Vad kan du som person
tillföra riksförbundet?
Varmt engagemang, idéer,
kunskap, viljan att vi tillsammans fortsätter utveckla
och se möjligheter med ett
välmående riksförbund, nu och
i framtiden.

Maud Molander, nominerad
som ledamot i FS
Arbetslivet?
Varit gymnasielärare i historia,
samhällskunskap och geograﬁ
i 30 år. Forskarutbildning i historia. Utredare vid Lärarnas
Riksförbund i 11 år.
Föreningsuppdrag inom
Riksförbundet HjärtLung?
Ledamot i förbundsstyrelsen sedan 2019, ordförande

i Riksförbundet HjärtLung
Sollentuna, representerar
riksförbundet som ledamot i
styrelsen för Livet som Gåva
samt i Funktionsrättsbyråns
referensgrupp.
Annan erfarenhet inom
civilsamhället?
Deltagit i körverksamhet sedan
jag var 14 år gammal. Fackliga uppdrag inom Lärarnas
Riksförbund sedan 1970-talet.
Under hela 1990-talet var jag
kommunombud i Lärarnas
Riksförbund i Lidingö och
företrädde medlemmarna i
löneförhandlingar och deltog
i möten med skolstyrelsen
och företrädde medlemmarna
i olika kommunala sammanhang. Under tiden på LR var jag
ordförande i Saco-föreningen.
Övriga aktuella styrelseuppdrag.
Ordförande i Lärarnas
Riksförbunds seniorförening,
ledamot i tre andra föreningar
som sekreterare, revisor och
ordinarie ledamot.
Vilken fråga vill du helst
prioritera i förbundsarbetet?
Opinionsbildning, internationella frågor inom våra
verksamhetsområden och
livstilsfrågor.
Vad kan du som person
tillföra riksförbundet?
Min erfarenhet av föreningsverksamhet. Mitt intresse
och engagemang att sätta
mig in i de viktiga frågor som
riksförbundet ägnar sig åt. Mitt
engagemang att få andra att
intressera sig för vår verksamhet.

Sture Olsson – nominerad
som ledamot i FS
Arbetslivet?
Butikschef inom KF, resande
säljare i 45 år, konsulent, diFORSTSÄTTNING PÅ NÄSTA UPPSLAG– VÄND
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striktschef, regionchef och
numera egen företagare.
Föreningsuppdrag inom
Riksförbundet HjärtLung?
Ledamot i förbundsstyrelsen
sedan 2019 och ordförande
i Riksförbundet HjärtLung
Västerbottens län.
Annan erfarenhet inom
civilsamhället?
Har varit ordförande i Kålaboda VVO i 50 år. Sekreterare
och ordförande i Säljarnas
Riksförbund avdelning Nord.
Övriga aktuella styrelseuppdrag.
Valberedning i Brf. Pergolan/
Fas.
Vilken fråga vill du helst
prioritera i förbundsarbetet?
Utveckla samarbete och att
att hitta nya vägar att öka
medlemsantalet. Att verka för
att synas i olika media, inte
minst att optimera nyttjande
av sociala media så att vi når
ut bredare till allmänheten om
vad vi står för.
Vad kan du som person
tillföra riksförbundet?
Med gemenskap och team
work. Att dra åt samma håll,
med sunt förnuft når man
långt. Bidra till att riksförbundet och lokalföreningarna
klarar av oﬀensiva satsningar
in i framtiden. Allmänt samhällsengagerad.

Karin Thalén, nominerad
som ledamot i FS
Arbetslivet?
Jag har arbetat inom sjukvård
och omsorg hela mitt yrkesliv.
Som undersköterska och
sjuksköterska. Utredare på
Landstingets kansli i Uppsala.
I drygt 20 år har jag haft olika
chefsbefattningar både som
sjukhuschef, förvaltningschef
och VD inom vård och omsorg.
Jag är sedan 2016 sjukhusdirektör vid Stockholms Sjukhem som har tre sjukhuskliniker och äldreomsorg.
Föreningsuppdrag inom
Riksförbundet HjärtLung?
Medlem. Inga uppdrag ännu.
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”Med en lång erfarenhet av
sjukvården och omsorgen kan
jag bidra med kunskap i arbetet
för att utveckla riksförbundets
verksamhet.”
Annan erfarenhet inom
civilsamhället?
Varit ordförande i Ungdomsutskottet i Uppsala KFUM
Badminton och ordförande i
Storvreta Hem och Skolaförening. Även varit styrelsemedlem i Ersta Sköndal Bräcke
Högskola.
Övriga aktuella styrelseuppdrag.
Vice ordförande i Uppsala
Akademiska Kammarkör och
vice ordförande i Famna, Riksorganisationen för idéburen
välfärd.
Vilken fråga vill du helst
prioritera i förbundsarbetet?
Jag är intresserad av dialog
och att utveckla samarbetet
med lokal- och länsföreningarna. Likaså är jag intresserad
av samarbete och relationer
med regionernas sjukvård,
tjänstemän och politiker.
Vad kan du som person
tillföra riksförbundet?
Med en lång erfarenhet av
sjukvården och omsorgen
kan jag bidra med kunskap i
arbetet för att utveckla riksförbundets verksamhet. Likaså att
göra riksförbundets röst hörd
i samhällsdebatten genom
opinionsbildning. Intresserad
av samarbete med andra och
tror att jag kan bidra i arbetet
med att få ﬂer medlemmar
samt ha med både patientoch närståendeperspektivet då
min man och far har hjärt- och
lungsjukdomar.

Lisbeth Eriksson, nominerad som ersättare i FS
Arbetslivet?
Sjukgymnast inom hjärt- och
lungområdet, psykiatri och

ortopedi. Startat och lett
olika projekt inom vården.
Projekt- och handledare för
”Bättre vård i livets slutskede”/
Palliativ vård i Norrbottens
län. Utvecklingstjänst inom
sjukgymnastik vid Sunderby
sjukhus. Fackligt ombud. Filosoﬁe doktor i sjukgymnastik.
Föreläsare vid Institutionen för
Hälsovetenskap, Luleå Tekniska
universitet. Egen företagare
inom E-hälsa. Nu pensionär.
Föreningsuppdrag inom
Riksförbundet HjärtLung?
Hälsocoach i Riksförbundet
HjärtLung Boden och även på
läns- och riksnivå. Medverkat
i Tillsammans.se/telefonﬁka.
Ersättare i Riksförbundet
HjärtLung Boden.
Annan erfarenhet inom
civilsamhället?
Medlem i Röda Korset,
Försvarsutbildarna, Friluftsfrämjandet lokalt och central
arbetsgrupp i Allemansrätt och
Miljö. Medförfattare i boken
E-Hälsa. Bodens Internationella
kör, varit ordförande i blandad
kör.
Övriga aktuella styrelseuppdrag.
Frivilligledare för ”KvinnoBoden” i Röda Korset Bodenkretsen.
Vilken fråga vill du helst
prioritera i förbundsarbete?
Utvecklings- och förebyggande arbete tillsammans med
andra. Påverkansarbetet, att
patienters ökade delaktighet,
kunskap och möjlighet att
påverka är viktiga faktorer för
hälsoförbättring.
Vad kan du som person
tillföra riksförbundet?
Har ett genuint intresse och
hoppas främst kunna bidra
till bra förebyggande arbete
och utvecklingsarbete inom
hjärt, kärl- och lungområdet.
Är tålmodig, ger inte upp så
lätt. Vill lära och förstå mer
om hälsa och vara delaktig
när det gäller förbättringar
och utveckling inom området.
Tror på teamarbete, där vi kan

komplettera varandra för att
nå gemensamma mål. Hoppas
kunna bidra till ökad medvetenhet om vikten av vår livsstil
som påverkansfaktor för att
må bättre.

Gudrun Eliasson, nominerad som ersättare i FS
Arbetslivet?
Sekreterare och löneadministration i ICA-koncernen i 7 år.
Revisionsbyrå 5 år. Bank 26 år,
olika ledarroller, samt projektuppdrag. Nu pensionär.
Föreningsuppdrag inom
Riksförbundet HjärtLung?
Revisorsersättare i förbundsstyrelsen sedan 2019. Kassör
i Riksförbundet HjärtLung
Västerbottens län och kassör
Riksförbundet HjärtLung
Lycksele.
Annan erfarenhet inom
civilsamhället?
Inga.
Övriga aktuella styrelseuppdrag.
SPF Seniorerna Jämtlands län ,
Östersunds Orkesterförening,
Kvinnliga Föreningen Gamla
Östersund och Friluftsfrämjandet Frösö lokalförening.
Vilken fråga vill du helst
prioritera i förbundsarbetet?
Livsstilsfrågor. Viktigt att fånga
yngre personer med hjärt-,
kärl- och lungsjukdom.
Vad kan du som person
tillföra riksförbundet?
Intresse för människan, jag
är nyﬁken och förändringsbenägen. Har lätt för att se
samband.

Rolf Petterson – nominerad
som ersättare i FS
Arbetslivet?
Har jobbat 33 år inom
Sparbanksrörelsen med olika
uppgifter som redovisning,
bankkassa, intendentur med
inköp, banksäkerhet, lokal- och
fastighetsförvaltning samt
administration. Sju år i fastighetsbolag med förvaltning.
Föreningsuppdrag inom
Riksförbundet HjärtLung?
Ordförande, EVO/SO och
motionsledare i Riksförbundet
HjärtLung Helsingborg. Ledamot i Riksförbundet HjärtLung
Skåne län och vald som EVOhjärta 2019 i länet.
Annan erfarenhet inom
civilsamhället?
Har varit scout i 50 år från
vargunge till ordförande. Har
även varit kassör i många år i
Öresunds scoutdistrikt.
Övriga aktuella styrelseuppdrag.
Inga.
Vilken fråga vill du helst
prioritera i förbundsarbetet?
Jag brinner för HLR då jag blev
räddad från hjärtstopp 2007,
samt även för olika motionssätt då jag vet att det är minst
lika bra som medicin för oss.
Vad kan du som person
tillföra riksförbundet?
2019 satt jag som patientombud i en hjärtsviktsutredning i
Region Skåne, så jag har fått en
del erfarenhet om samarbetet
med sjukvården.

”Jag brinner för HLR
då jag blev räddad från
hjärtstopp 2007, samt även
för olika motionssätt då jag
vet att det är minst lika bra
som medicin för oss.”
STATUS #2/2022

”Jag har lätt för att samarbeta med andra personer, är
lyhörd, har en positiv attityd
och lämnar inget åt slumpen.”
Leif Altmann – nominerad
som ersättare i FS
Arbetslivet?
Jobbat i många år inom hotell
och restaurang för att senare
byta inriktning till omvårdnad
inom psykiatrin.
Föreningsuppdrag inom
Riksförbundet HjärtLung?
Under 2018-2020 var jag
ordförande i Riksförbundet
HjärtLung Halmstad och nu
ordförande i Riksförbundet
HjärtLung Hallands län.
Annan erfarenhet inom
civilsamhället?
Varit med i ett par olika
idrottsföreningar som både
skytte och fotboll. Samt även
varit med i kyrkogårdsnämnden och platsordförande i
fackföreningen inom hotell
och restaurang.
Övriga aktuella styrelseuppdrag.
Inga.
Vilken fråga vill du helst
prioritera i förbundsarbete?
Hjärt-lungräddning (HLR).
Vad kan du som person
tillföra riksförbundet?
En idésprutare med ett stort
engagemang och en drivande
kraft.

Sten Andersson – nominerad som revisor i FS
Arbetslivet?
Banktjänsteman, ekonomichef,
IT-konsult och projektledare
inom industri och sjukvård.
Föreningsuppdrag inom
Riksförbundet HjärtLung?
Förbundsrevisor sedan 2015,
ordförande i Riksförbundet
HjärtLung Kolbäcksdalen,
kassör och SO i Riksförbundet
HjärtLung Västmanlands län.
Har tidigare varit länsordförande och valberedare.
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Annan erfarenhet inom
civilsamhället?
Närradiosändningar. Tidigare
styrelseuppdrag och revisor i
ekonomiska och ideella föreningar och samfälligheter.
Övriga aktuella styrelseuppdrag.
Kassör i Hallsta Sura Närradioförening. Kassör i Funktionsrätt Västmanland.
Vilken fråga vill du helst
prioritera i förbundsarbetet?
Digital kommunikation. Uppskattad administration med
minimal byråkrati. Respektfull
samverkan.
Vad kan du som person
tillföra riksförbundet?
Respekt och uppskattning av
modern teknik. Respekt för
stadgar. Beslutstrohet utan
prestige.

Gunilla Larsson – nominerad som revisor i FS
Arbetslivet?
Projektledare med ekonomiskt
ansvar, miljö och kvalitetssamordnare, administration och
ekonomi inom privat sektor,
samt inom regionen.
Föreningsuppdrag inom
Riksförbundet HjärtLung?
Kassör Riksförbundet HjärtLung Oskarshamn och revisor
Riksförbundet HjärtLung
Kalmar län.
Annan erfarenhet inom
civilsamhället?
Kassör i LO-facken Oskarshamn, revisor Handels avd. 31
Linköping, lekmannarevisor i
Oskarshamns kommun, tidigare varit politiskt engagerad.
Övriga aktuella styrelseuppdrag.
Inga övriga uppdrag.
Vilken fråga vill du helst
prioritera i förbundsarbetet?

Som revisor att det i första
hand granska och följa upp
verksamheten. Lika vård för
alla.
Vad kan du som person
tillföra riksförbundet?
Har ett brett samhällsintresse.

Lars Åkerblom – nominerad
som revisorsersättare i FS
Arbetslivet?
Yrkeslivet började som typograf, sedan arbetsförmedlare
och chef på ﬂyktingförläggning. Avslutades som inköpare
hos större båttillverkare.
Föreningsuppdrag inom
Riksförbundet HjärtLung?
Har i dag uppdrag som kassör
i både Rikförbundet HjärtLung
Värmlands län och Riksförbundet HjärtLung Karlstad.
Annan erfarenhet inom
civilsamhället?
Ordförande i en bostadsrättsförening.
Övriga aktuella styrelseuppdrag.
Inga aktuella.
Vilken fråga vill du helst
prioritera i förbundsarbetet?
Önskar fortsätta prioritera Att vi blir sedda i vården.
Vad kan du som person
tillföra riksförbundet?
Bidraga med min livserfarenhet.

Claes Åberg – nominerad
som revisorsersättare i FS
Arbetslivet?

Arbetat som platschef och teknisk chef för ﬂygbränslehantering på Arlanda ﬂygplats. Som
platschef hade jag ansvaret för
30-tal medarbetare, som teknisk chef hade jag ansvaret för
uppbyggnad igångkörning och
drift av den nya ﬂygbränsledepån, samt uppbyggnad och
igångkörning av transporterna
av bränslet via tåg från Gävle
till Arlanda ﬂygplats. Våra
ägare var ett antal oljebolag.
Totalt arbetade jag 42 år inom
oljebranschen.
Föreningsuppdrag inom
Riksförbundet HjärtLung?
Vice ordförande i Riksförbundet HjärtLung Uppsala, studieorganisatör, hälsocoach samt
tillförordnad kassör både för
Uppsala lokalt och Riksförbundet HjärtLung Uppsala Län.
Annan erfarenhet inom
civilsamhället?
Inga.
Övriga aktuella styrelseuppdrag.
Kassör i Ramsö Grönvikens
Bryggförening. Fram till
föregående år ordförande i
Bostadsrättsföreningen Tunagården Uppsala i 8 år.
Vilken fråga vill du helst
prioritera i förbundsarbetet?
Det ﬁnns ett stort antal personer som har drabbats av hjärt-,
kärl- eller lungsjukdom som
vår förening inte lyckas nå. Det
är viktigt att presentera vad
vår förening har att erbjuda
för att personen och dess
anhöriga ska kunna ha ett så
bra vardagligt liv som möjligt.
Jag tror att man behöver
informera och samarbeta med
sjukvården på sjukhus, vårdcentraler och ge information
om vad vi verkligen står för.
Att vi värnar om den enskilde
personen.
Vad kan du som person
tillföra riksförbundet?
Jag har lätt för att samarbeta
med andra personer, är lyhörd,
har en positiv attityd och
lämnar inget åt slumpen.
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”Yrkeslivet började som typograf, sedan arbetsförmedlare
och chef på ﬂyktingförläggning.
Avslutades som inköpare hos
större båttillverkare.”
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