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    13) 

Valberedningens uppdrag 

Valberedningen har fått i uppdrag att nominera en Förbundsstyrelse och förtroendevalda 
revisorer till stämman 2017.  

Valberedningen består av: 
Britt Skårstedt, sammankallande 
Catharina Blom, Lena Bärndal, Lars Hörlenius, Monica Nordh-Halldén 
 
Inför denna mandatperiod har flera ledamöter tackat nej till omval, vilket innebär att det 
blir många nyvalda i förbundsstyrelsen. 
 
Valberedningen har utgått ifrån nuvarande styrelsens tankar att ledamöterna ska ingå i 
arbetsgrupper med olika inriktningar. Detta kräver olika kompetenser av ledamöterna.  

Valberedningen har utifrån styrelsens diskussioner om arbetssätt och verksamhetsplan 
lagt ett pussel där varje pusselbit är viktig för helheten.  

Valberedningen anser 
att Reumatikerförbundet behöver en professionell ledare som 
Förbundsordförande. Personen ska vara representativ, lyhörd och målinriktad,  
ge struktur och fördela arbetet i styrelsen. Vara debattör, sammanställa 
Förbundsstyrelsens visioner och ha ekonomi- och intressepolitiska kunskaper. 
 
1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande, de ska ha ekonomi- och intressepolitiska 
kunskaper, vara lyhörda och målinriktade och vara beredda att träda in i ordförandes 
ställe.  

I presidiet ingår Förbundsordförande, 1:e  och 2:e vice ordförande. 
 
Ledamöter, vi strävar efter att få till en mix av följande kunskaper i styrelsen: 
Forskning, hälso- och sjukvårdsfrågor, intressepolitik, ekonomi, kunskap om våra frågor 
på förening- distrikt- och förbundsnivå, arbetsmarknadsfrågor och tillgänglighet samt 
internationellt arbete. Utbildare bl.a. av förtroendevalda på alla nivåer. Duktiga 
föreläsare och debattörer.  
 
Förtroendevalda revisorer, ska ha god erfarenhet och kunskap om förenings- distrikts- 
och förbundsarbete för att kunna granska förbundsstyrelsens verksamhet och 
ekonomiska förvaltning, i samarbete med auktoriserade revisorer.  
 
Alla i Förbundsstyrelsen ska vara representativa och inge förtroende gentemot 
medlemmar, förtroendevalda, samarbetspartners och personal. 
Det ska finnas en utvecklingspotential i styrelsen för det breda arbetsområde styrelsen 
ansvarar över.  

Som förtroendevald i en styrelse så förvaltar man ett förtroende och har ansvar 
tillsammans. Tänk på att förtroendevalda alltid representerar Reumatikerförbundet i alla 
lägen.  
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Valberedningen har nominerat följande 
 
Förbundsordförande: 
Lotta Håkansson (inte släkt med Hans Håkansson) 

1:e vice ordförande: 
Hans Håkansson  

2:e vice ordförande: 
Tommy Olsson 
 
Åtta ledamöter: 
Suzanne Ahlkvist 
Lars Cöster 
Christina Dahlström 
Ritva Elg 
Mats Griph 
Gunilla Göran 
Elin Hoffner 
Pia Lennberg 
 
Sammankallande revisor: 
Stig Andersson 
Revisorer: 
Roine Hangvar  
Gerd Mahl-Nilsson 

 

Övriga nominerade 
Förbundsordförande: 
Hans Håkansson, tackat nej till omnominering på stämman 
Ogiltig nominering på en person 
 
1:e vice ordförande: 
Suzanne Ahlkvist 
Ritva Elg 
Mona Eriksson 
Tommy Olsson 
 
2:e vice ordförande: 
Suzanne Ahlkvist 
Ritva Elg 
Mona Eriksson 
 
Ledamöter: 
Mona Eriksson 
Tommy Olsson 
Nina Stattin, tackat nej till omnominering på stämman 
Claes Stjernström 
Yvonne Törnqvist 
Ogiltiga nomineringar på tre personer 
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Sammankallande revisor: 
Thilda Skog Sturesson 
Henrik Sundström 
 
Revisorer: 
Margareta Röstlund 
Thilda Skog Sturesson 
Henrik Sundström 
Ogiltig nominering på en person 
 
 

 

 

 

Presentation av dem som valberedningen föreslår:  

Förbundsordförande 
 
Valberedningen anser att Lotta Håkansson bör väljas till förbundsordförande för 
Reumatikerförbundet. 
 
Motivering: 
Lotta Håkansson, Stockholm. Är född -64 och uppvuxen i Blekinge. Hon bör väljas som 
förbundsordförande då hon är en professionell ledare som kan få alla att sträva åt 
samma håll och är duktig på att knyta ihop säcken.  
 
Är lyhörd, målinriktad och representativ. Lotta har stor erfarenhet av lobbying, 
påverkansarbete och ledarerfarenheter. 
 
Har föreningsvana från unga år. Har i många år haft uppdrag från kommun-, riks- och EU-
nivå. Varit ledamot i EU:s Regionskommitté, ordförande för Sveriges Kommuner och 
Landstings internationella beredning, ordförande i kommunstyrelsen Järfälla kommun.  
 
Lotta har stora visioner för Reumatikerförbundet, hon vill återuppbygga kontaktnätet och 
jobba för våra viktiga frågor. Har stort nätverk både inom landet och internationellt. 
 
Med sitt positiva och vänliga sätt har hon lätt att knyta nya kontakter som kommer att bli 
en tillgång för Reumatikerförbundet. 
 
Lotta Håkansson har inget släktskap med Hans Håkansson. 
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1:e vice ordförande 
Valberedningen anser att Hans Håkansson bör väljas till 1:e vice ordförande för 
Reumatikerförbundet. 
 
Hans är nominerad som förbundsordförande av flera distrikt men har efter noggrant 
övervägande och diskussion med familj och valberedning valt att avstå sin nominering 
då uppdraget som förbundsordförande känns för betungande. 
 
 
Motivering: 
Hans Håkansson, Ystad född -42 
Han bör väljas som 1:e vice ordförande för att han har varit förbundsordförande sedan 
oktober 2016. Hans har även varit mötesordförande på förbundsstämman de senaste 19 
åren.  
Det gör att han är väl insatt i förbundets verksamhet. 
 
Han är en mycket stor tillgång i organisationsfrågor, väl insatt i stadgefrågor. Hans vill 
fortsätta sitt påbörjade arbete med dessa frågor och gör det gärna som 1:e vice 
ordförande. 
 
Hans är en bra representant för Reumatikerförbundet genom sitt sätt att vara, vänlig, glad 
och humoristisk. Har lätt att knyta kontakter och har stort kontaktnät. 
 
 
 
2:e vice ordförande 

Valberedningen anser att Tommy Olsson bör väljas till 2:e vice ordförande för 
Reumatikerförbundet. 
 

Motivering: 

Tommy Olsson, Malung född -55 
Han är ordförande i Reumatikerföreningen Malung-Vansbro och vice ordförande i 
Reumatikerdistriktet Dalarna. Har sedan stämman 2016 varit  
2:e vice ordförande i Reumatikerförbundet. 
Han vill gärna fortsätta sitt påbörjade uppdrag som 2:e vice ordförande. 
 
Tommy har under sin tid som 2.e vice ordförande bland annat arbetat med stadge- och 
studiefrågor. 
Vill också fortsätta arbeta djupare med distrikt- föreningsfrågor och medlemsvärvning. 
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Ledamot 

Valberedningen anser att Suzanne Ahlkvist bör väljas till ledamot för 
Reumatikerförbundet. 

Motivering: 
Suzanne Ahlkvist, Enköping född -50 
Hon bör väljas som ledamot då hon har lång erfarenhet av att utbilda förtroendevalda 
inom medlemsregister och föreningskunskap.  
 
Är en tillgång ute i föreningar och distrikt. Kan organisationen. Har varit ledamot i 
förbundsstyrelsen sedan 2001. 

Vill arbeta med påverkansarbete, vill stödja och utveckla föreningar och distrikt. 

 

Ledamot 

Valberedningen anser att Lars Cöster bör väljas till ledamot för Reumatikerförbundet. 

Motivering: 
Lars Cöster, Linköping född -45 
Arbetar som reumatolog. 
Han bör väljas som ledamot för sin kunskap inom reumatologi. Är förtroendevald i 
Reumatikerdistriktet Östergötland och Handikappföreningarna Östergötland.  
Har varit kassör i SRF Svensk Reumatologisk Förening.  
 
Vill arbeta för rätt till utredning, återkommande rehabilitering och effektiv behandling 
med nya biologiska läkemedel. Vill att reumatiker ska bli korrekt behandlade av 
Försäkringskassan. Arbetar aktivt för klimatvård och omhändertagande och rehabilitering 
av patienter med långvarig smärta/fibromyalgi. 

 

Ledamot 

Valberedningen anser att Christina Dahlström bör väljas till ledamot för 
Reumatikerförbundet. 

Motivering: 
Christina Dahlström, Stockholm född -49 
Hon bör väljas som ledamot för att hon är en idérik person med många visioner för 
Reumatikerförbundets framtid. Hon har genom sin långa erfarenhet av fackligt 
förtroendeuppdrag i förening och på förbundsnivå sett problematiken för 
funktionshindrade i arbetslivet. Hon vill bland annat arbeta med dessa frågor. 
 
I sitt yrkesverksamma liv har Christina arbetat med ekonomi och personalansvar. 
 
Är ledamot i Stockholmsföreningen. 
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Ledamot 
Valberedningen anser att Ritva Elg bör väljas till ledamot för Reumatikerförbundet. 

Motivering: 
Ritva Elg, Åkersberga född -48 
Har sista året varit distriktsordförande i Stockholm, tidigare vice distriktsordförande i ca 
10 år. Blev invald som ledamot i förbundsstyrelsen vid stämman våren 2016. Ritva sitter i 
fullmäktige Åkersberga, kan det politiska spelet. Är utbildad psykolog, har en 
forskarutbildning och är mycket språkkunnig. 

Vill driva frågor mot regering, arbete med internationella frågor, samt samarbeta med 
handikappförbunden. Har ett värdefullt kontaktnät. 

 

 

Ledamot 

Valberedningen anser att Mats Griph bör väljas till ledamot för Reumatikerförbundet. 

Motivering: 
Mats Griph, Kalmar född -78 
Han bör väljas, därför att han har stor förmåga att inspirera, föreläsa och är drivande i 
våra frågor. Han vill vara med och forma framtidens Reumatikerförbund. Mats har stor 
erfarenhet av styrelsearbete. 
 
Han har goda ekonomiska kunskaper, stort nätverk både inom idrottens värld och 
fackligt politiskt engagemang.  
 

Mats arbetar som ombudsman på LO. 
 

 

Ledamot 

Valberedningen anser att Gunilla Göran bör väljas till ledamot för Reumatikerförbundet. 

Motivering: 
Gunilla Göran, Stockholm född -48 
Hon bör väljas som ledamot för att hon har lång erfarenhet i olika uppdrag som 
förtroendevald i förening och distrikt. Har varit projektledare och hållit i utbildningar för 
Reumatikerförbundet. 

Har uppdrag för Reumatikerförbundet både nationellt och internationellt inom 
fibromyalgi och långvarig smärta. Brukarmedverkan i forskning. Gunilla vill bland annat 
arbeta med intressepolitik och internationellt arbete. 

Gunilla har stor samarbetsförmåga med sitt positiva och glada sätt och har lätt att knyta 
kontakter. 
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Ledamot 

Valberedningen anser att Elin Hoffner bör väljas till ledamot för Reumatikerförbundet. 

Motivering: 
Elin Hoffner, Hara, Jämtland född -73 
Hon bör väljas som ledamot då hon har lång erfarenhet av tillgänglighets- och 
sjukvårdsfrågor via sitt engagemang som ordförande i Länshandikappsrådet numera 
tillgänglighetsrådet i Jämtland.  
Landsting/Regionspolitiker sedan 2002. 

Elin lever med ständig smärta och har nära anhöriga med reumatiska diagnoser. 

Hon brinner för och vill bland annat arbeta med tillgänglighets- och sjukvårdsfrågor samt 
orättvisor i samhället. 

 

 

Ledamot 

Valberedningen anser att Pia Lennberg bör väljas till ledamot för Reumatikerförbundet. 

Motivering: 
Pia Lennberg, Ljusdal född -58 
Hon bör väljas, därför att hon har mycket god kunskap om medlems- och 
organisationsfrågor. Har haft olika uppdrag för Reumatikerförbundet genom åren.  
Nu sitter hon i stadgegruppen och redaktionsrådet. 

Pia vill arbeta med att utveckla föreningar och distrikt är även intresserad av 
internationellt arbetet.  
Hon är en god lyssnare och tycker det är viktigt med kommunikation, strävar efter 
samarbete över organisationsgränserna för att stärka Reumatikerförbundet.  

Pia har erfarenhet av att samverka med politiker och profession i sitt uppdrag som 
distriktsordförande i Gävleborg. 
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Sammankallande Revisor 

Valberedningen anser att Stig Andersson bör väljas till sammankallande revisor för 
Reumatikerförbundet. 

Motivering: 
Stig Andersson Eksjö född -39 
Han bör väljas som sammankallande revisor, för han har de kvalifikationer som krävs för 
uppdraget. Har sedan 2015 varit revisor i Reumatikerförbundet.  
Stig har lång erfarenhet som förtroendevald revisor, både i Landsting, Kommun och i 
andra organisationer.  

Som tidigare ordförande i Reumatikerdistriktet Jönköping har han skaffat sig god insyn 
och erfarenhet i Reumatikerförbundets verksamhet. Han är noggrann och har arbetat 
med ekonomiska frågor sedan sin ungdom. 

 

Revisor 

Valberedningen anser att Roine Hangvar bör väljas till revisor för Reumatikerförbundet. 

Motiveringen: 
Roine Hangvar, Stockholm född -55 
Har under större delen av sin yrkesverkssamma tid arbetat med organisationsfrågor och 
ekonomi/administration. Arbetade under 11 år som ekonomichef för 
Reumatikerförbundet. Är idag revisor i olika föreningar samt revisor i Stockholms Läns 
Landsting. Arbetar idag som ekonomichef på PRO. 

Roine är noggrann med att följa riktlinjer, stadgar och stämmobeslut. Han ser 
konsekvenser av fattade beslut. 

 

Revisor 

Valberedningen anser att Gerd Mahl-Nilsson bör väljas till revisor för 
Reumatikerförbundet. 

Motivering: 
Gerd Mahl-Nilsson, Kristdala född -47 
Hon är inne på sitt 23:e år som distriktsordförande i Kalmar.  
Valdes till revisor 2013 i Reumatikerförbundet. Gerd är väl insatt i våra 
förenings-, distrikts- och förbundsfrågor.  

Har varit kassör och revisor i flera andra föreningar. 

Gerd tycker det är viktigt att bland annat att stämmobesluten följs upp. 

 

 


