
 

Valberedningens förslag till åtta ordinarie ledamöter 

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. 



 

 

 

 

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. 
 



 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


