
    
 
 
 

Presentation av nominerade till valberedningen 2021-2025.  
 
Britt Skårstedt - Östergötland 
Britt Skårstedt Motala, Östergötland. 73 år  
 
Medlem sedan 1996. Tidigare förtroendeuppdrag som cirkelledare, studieorganisatör 
och styrelsemedlem i förening och distrikt, samt i fem år ordförande i RF 
Östergötland.  För närvarande aktiv i intressepolitiska gruppen inom RF Östergötland.  
Sedan 2013 valberedare på RF, sammankallande sedan 2016  
  
Bidra med erfarenhet av hur förbundsstyrelsen arbetar. Vidare vilken kompetens som 
behövs, för att FS ska kunna genomföra de mål som stämman beslutat om. Erfarenhet 
av föreningarnas - och distriktens behov. Kunskap om hur viktigt det är att den 
erfarenheten också finns i förbundsstyrelsen. Arbeta utifrån värdegrund, inte påverkas 
och hålla sekretess.  
 

Camilla Stenberg - Västerbotten 
Hej! Jag heter Camilla Stenberg är 47 år och bor i Västerbottens inland strax utanför en 
liten by som heter Malå.  
 
Just nu är jag ordförande för Malå Reumatikerförening och även ordförande för 
Reumatikerdistriktet Västerbotten. 
 
Min ambition med förbundet är att alla ska komma till tals och känna sig hörda. 
Att alla delar av Sverige är representerade då jag själv bor i den norra delen och tycker 
att vi är lite 'bortglömda. 
 

Catharina Blom - Jämtland 
Catharina Blom 55 år, Backe 
 
1994 aktiv i Unga Reumatiker Jämtland 3 år i valberedning 
2000-2003 Arbetade som kanslist Strömsundsföreningen 
2003-2005 arbetsgrupp Strömsund, startade upp interimsstyrelse 
2000-2005 adjungerad distriktet Jämtland 
2006-ordförande Strömsundsförening, fortfarande. 
2006 sekreterare distriktet Jämtland 
2007-ordförande distriktet Jämtland, fortfarande. 
2013-Valberedning Reumatikerförbundet, fortfarande 
              
Föra förbundet framåt i våra mål och visioner, jobba efter värdegrunden, mitt nätverk, 
hitta kandidater som har bred kunskap för uppdraget. I den mån det går geografiskt från 
landet, ålder, kön. Vara noggrann, ansvarsfull, hålla sekretess, inte påverkas. 
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Inga-Lill Röhr - Värmland  
Inga-Lill Röhr, 72 år. Bor i Kristinehamn  
 
Ledamot i Reumatikerdistriktets styrelse sen 2016 
Ordförande för Reumatikerdistriktet Värmland sen årsmötet 2021 
 
Har god kunskap från olika valberedningsuppdrag.  
Att ta fram det bästa laget. 

 

Lars Hörlenius - Jönköping 
Lars Hörlenius, 61 år, Örserum. 
 
Varit distriktsordförande i Jämtland i omkring 13 år. Varit ledamot i 
Reumatikerförbundets valberedning i omkring lika lång tid. 
 
Har goda kunskaper i valberedningsarbetet, samhällskunskap, politik, handikappfrågor 
och organisationsfrågor. 

Lena Bärndal - Skaraborg 
Lena Bärndal , 1 år, Tibro Skaraborg 
 
Valberedningen i Reumatikerförbundet i 8 år. 
Distrikts ordförande ca. 10 år. Sitter som det fortfarande.  
 
Vill med detta uppdrag kunna påverka så förbundet får en så stark styrelse som möjligt. 
Det är också viktigt att  vi får en blandning av ledamöter med olika kunskapsområden.   
 
Mari Norén Hedberg - Gävle 
Mari Norén Hedberg, 55 år bor i Valbo.  
 
Jobbar som ombudsman på Funktionsrätt Gävle. Har länge varit aktiv inom 
Reumatikerförbundet; som anställd av Reumatikerföreningen Gävle. Nu som ordförande 
i föreningen, ledamot i distriktet Gävleborg. Jag satt i Förbundsstyrelsen 2009-2017.  
 
Jag vill gärna vara med och hitta engagerade personer som passar i Förbundsstyrelsen 
och vår verksamhet. Personer som brinner för förbundets viktiga påverkansarbete, som 
vill vara med och ”göra skillnad” för våra medlemmar!  
Förbundsstyrelsen behöver bestå av olika kompetenser för att komplettera varandra.  
Har ett stort kontaktnät inom förbundet och vet vilka egenskaper som krävs för att sitta i 
förbundsstyrelsen. 
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Monica Nordh Halldén - Älvsborg  
Monica Nordh Halldén, 73 år, Bengtsfors, Dalsland 

Medlem sedan 1/10 1999, ordf. i Bengtsfors/Dals Ed 2002-2008, ordf. i Åmål 2008 - 
2010,ordf. i Distrikt Älvsborg 2010- Valberedning på förbundet 2013- Samordnare för 
patientskolorna, Patientskoleombud, Diagnosombud och ansvarig för diagnosom-
buden. Registeransvarig. 
 
Bidra med paraplyperspektiv, organisatörskunskap, människokännedom med mera. 
Nätverkat i många andra förbund/organisationer inte bara Reumatikerförbundet.       Se 
helheten och pussla ihop personerna i Förbundsstyrelsen, så att vi får med olika 
kompetenser.  
 
Suzanne Ahlkvist - Gotland 
Suzanne Ahlkvist 71 år, Gotland  
 
Ledamot 20 år i förbundsstyrelsen med bland annat uppdrag som valberedning i distrikt 
där det saknats. 16 år som ombudsman i reumatikerdistriktet Uppsala.         Under dessa 
år fick jag ofta agera valberedning i föreningar som saknade valberedning  
 
Jag vill bidra med den kännedom av våra aktiva medlemmar jag fått under åren jag vill 
också bidra till en förbundsstyrelse med bred kompetens i olika frågor 
 
Yvonne Törnqvist - Dalarna 
Hej ombud! Yvonne Törnqvist, 74 år, bor i Falun 
 
28 års medlemskap med uppdrag i styrelse under alla år. Föreningsordförande, 
valberedare förening. 14 år som distriktsordförande i Dalarna. Valberedare förbundet 
mellan 2009-2013 och nuvarande valberedning. Stämmoombud i lika många år. 
 
Mitt uppdrag som valberedare är att i möjligaste mån säkerställa en bra styrelse som ska 
leda vårt förbund. 
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