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Valberedningen den 11 maj 2021 

 

 
Ändring i valberedningens nominering till stämman 2021 

 

Matilde Konglevoll har på grund av personliga skäl tackat nej till nomineringen som le-

damot.  
 

Detta innebär att valberedningen nu nominerar Elin Hoffner till ledamot i Förbundssty-

relsen. Se motivering nedan, ”Presentation av dem som valberedningen föreslår”.  

 

Övrig nominerad ledamot 
 

Till valberedningen har Päivi Anttila meddelat att hon inte vill bli omnominerad som  
ledamot. 

 
Valberedningen 

 
Britt Skårstedt 

Catharina Blom 
Lena Bärndal 

Monica Nordh Halldén  
Yvonne Törnqvist 
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Valberedningens uppdrag 
 
Valberedningen har fått i uppdrag att nominera en Förbundsstyrelse och förtroende-

valda revisorer till stämman 2021.  
 

Valberedningen består av: 
 

Britt Skårstedt, sammankallande 

Catharina Blom, Lena Bärndal, Monica Nordh-Halldén, Yvonne Törnqvist 

 

Utgångspunkter för valberedningen arbete  
 
Inför denna mandatperiod har ledamöter tackat nej till omval, vilket innebär att det blir 

några nyvalda i förbundsstyrelsen.  

 

Valberedningen har utgått ifrån riktlinjerna för valberedningens arbete inom Reumati-
kerförbundet, antagna på stämman 2017. De kandidater som valberedningen föreslår 

måste vara beredda att aktivt delta i förbundets arbete på ett korrekt och förtroendefullt 
sätt. Uppdraget innebär resor och att även helger och kvällar tas i anspråk. 
 

Ledamöterna ska förutom styrelsemöten också komma att ha olika uppdrag. Detta krä-

ver olika kompetenser hos ledamöterna. Valberedningen har varit noggrann med att till-

godose de behov som krävs i den blandning av ledamöter som föreslås. 
 

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

så förvaltar man ett förtroende och har ansvar tillsammans och representerar Reumati-
kerförbundet i alla lägen.  

 

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 ekono-
miska- och intressepolitiska kunskaper. Ska kunna se konsekvenser av fattade beslut. 

 
1:e vice ordförande, ska kunna debattera, representera förbundet utåt, ha ekonomiska-  

och intressepolitiska kunskaper, vara lyhörd och målinriktad och ska kunna träda in i 

ordförandes ställe. Ska kunna se konsekvenser av fattade beslut. 
 

2:e vice ordförande, ska ha intressepolitiska kunskaper, vara lyhörd och målinriktad.  
Vara beredd att träda in i ordförandes ställe. God kunskap om medlems- och organisat-

ionsfrågor. Ska kunna se konsekvenser av fattade beslut. 

 

I presidiet ingår Förbundsordförande, 1:e och 2:e vice ordförande. 
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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 bland annat av förtroendevalda på alla nivåer. Duktiga 
föreläsare och debattörer. Kunna arbeta för hela förbundet och inte bara en fråga. 

 

Förtroendevalda revisorer, ska ha god erfarenhet av ekonomi samt kunskap om före-

ning- distrikt- 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 medlem-

mar, förtroendevalda, samarbetspartners och personal. 

Det ska finnas en utvecklingspotential i styrelsen för det breda arbetsområde styrelsen 
ansvarar över.  

 

Valberedningen den 11 maj 2021 

 

Britt Skårstedt, sammankallande 

Catharina Blom, Lena Bärndal, Monica Nordh-Halldén, Yvonne Törnqvist. 
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Valberedningen har nominerat följande: 

 
Förbundsordförande: 

Lotta Håkansson  
 

1:e vice ordförande: 

Tommy Olsson 
 

2:e vice ordförande: 
Pia Lennberg 
 

Åtta ledamöter: 
Britt – Marie Nyhäll – Wåhlin 

Christina Dahlström 

Elin Hoffner 

Gunilla Göran 

Mats Griph 

Monica Holmner 

Ritva Elg 

Sofia Hagel 

 

Sammankallande revisor: 

Roine Hangvar 

 

Revisorer: 

Ingrid Cederlund 

Suzanne Ahlkvist 
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Presentation av dem som valberedningen föreslår:  
 

Förbundsordförande 
 

Valberedningen anser att Lotta Håkansson bör omväljas till förbundsordförande för 
Reumatikerförbundet. 

 

Motivering: 
Lotta Håkansson, Stockholm, född -64  
 

Uppvuxen i Blekinge. Hon bör omväljas som förbundsordförande då hon är 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, påver-

kansarbete och ledarerfarenheter. 

 

Hon har tillsammans med styrelsen lyckats med att få Reumatikerförbundet på många 

arenor, har lyft fram patientperspektivet och personcentrerad vård in i nya samman-
hang. Reumatikerförbundet  är en organisation att räkna med.  

Hon är ledamot i FunktionsRätt Sverige och i  IVO:s insynsråd (inspektionen för vård och 
omsorg) 
 

Med sitt positiva och vänliga sätt har hon lätt att knyta nya kontakter som är en tillgång 
för Reumatikerförbundet. 

 

1:e vice ordförande 
 
Valberedningen anser att Tommy Olsson bör väljas till 1:e vice ordförande för Reumati-

kerförbundet. 

 

Motivering: 

Tommy Olsson, Malung, född -55 
 

Har sedan stämman 2016 varit 2:e vice ordförande i Reumatikerförbundet. 
Tommy har under denna mandatperiod deltagit i beredningar av olika ärenden. Dessu-

tom remisshanteringar, seminarier och möten. Suttit med i flera utredningar bland an-
nat Socialstyrelsens riktlinjer för rörelseorganen, SKR (Sveriges kommuner och regioner) 

vårdförlopp RA. Inom Reumatikerförbundet har stadge- och studiegruppen varit de 

större uppdragen. 

 
Han är ordförande i Reumatikerföreningen Malung-Vansbro och vice ordförande i Reu-

matikerdistriktet Dalarna. Vill fortsätta arbeta djupare med distrikts - föreningsfrågor 
och medlemsvärvning. 

Tommy har utfört sitt uppdrag utmärkt och han har dessutom aktivt deltagit i alla eko-

nomiska frågor. 
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Övriga nominerade är: 

Monica Holmner 

Johan Allenbäck- Degerheim 

 
 

2:e vice ordförande 
 
Valberedningen anser att Pia Lennberg bör väljas till 2:e vice ordförande för Reumati-

kerförbundet. 

 
Motivering: 

Pia Lennberg, Ljusdal född -58 

 

Hon bör väljas, därför att hon har mycket god kunskap om medlems- och organisations-
frågor. Pia har varit föreningsordförande i Ljusdal under 10 år och är nu distriktsordfö-

rande i Gävleborg sedan 2012. Har haft olika uppdrag för Reumatikerförbundet genom 

åren samt varit ledamot i förbundsstyrelsen senaste 4 åren.  

 
Pia vill arbeta med att utveckla föreningar och distrikt och stärka vi-känslan i förbundet. 

Hon har intresse för internationellt arbete. Hon tycker det är viktigt med kommunikation 
mellan förbund, distrikt och förening, har varit ute i landet i olika uppdrag och utbild-

ningar.  

I sitt uppdrag som distriktsordförande i Gävleborg  har hon erfarenhet av att samverka 
med politiker och profession 

 
Pia behövs i presidiet då hon har en bra kontakt och kunskap om organisationen. Kan få 

fram vårt budskap i större sammanhang. Hon är intresserad av intressepolitik och forsk-

ningsfrågor. Pia framför gärna sina åsikter och kommer med nya idéer.    

 

 

Övriga nominerade är: 

Tommy Olsson 

Ritva Elg 

Mats Griph (vill ej bli omnominerad som 2:e vice) 

Johan Allenbäck – Degerheim 

Två ogiltiga nomineringar 

 

Ledamot 
 
Valberedningen anser att Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin bör väljas som ledamot för Reuma-

tikerförbundet 

 

Motivering: 

Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin, Borlänge född -52 
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Britt-Marie bör väljas som ledamot för sin kunskap inom reumatologin.  

Hon är pensionär men arbetar som timanställd reumatolog i Falun.  

 

Hon sitter bland annat med i Socialstyrelsens Prioriteringsgrupp för de Nationella riktlin-
jerna för rörelseorganens sjukdomar och MoRR (Rekommendationer för Modern Reuma-

Rehabilitering). Sedan 1994 ansvarig för osteoporosverksamheten på Falu lasarett.  

Hon är en flitigt anlitad föreläsare i distrikt och föreningar.  

 

Britt-Marie har goda kunskaper i ekonomi, varit kassör och är nu revisor i SRF (svensk 
reumatologisk förening) 

 

Ledamot 
 

Valberedningen anser att Christina Dahlström bör omväljas till ledamot för Reumatiker-

förbundet. 

 

Motivering: 
Christina Dahlström, Stockholm, född -49 

 

Hennes år i styrelsen har, bland andra uppdrag och representationer, inneburit att hon 

bistått i en del av distriktens utvecklingsarbete. Ingår i NAG ”Vårdförlopp Levnadsvanor” 
samt i den arbetsgrupp som tar fram underlag till FunktionsRätt arbete rörande framti-

dens arbetsförmedling.  
 

I sitt yrkesverksamma liv har Christina arbetat med ekonomi och personalansvar. Där 

har hon upplevt problem för funktionshindrade i arbetslivet.  

Under sina år som fackligt engagerad var arbetsmarknadsfrågor ett av hennes stora in-
tressen. Christina har visioner för Reumatikerförbundets framtid. 

 

Ledamot 

 
Valberedningen anser att Elin Hoffner bör omväljas till ledamot för Reumatikerförbun-

det 

 

Motivering: 

Elin Hoffner, Hara, Jämtland, Född-73 

 

Hon bör väljas som ledamot då hon har lång erfarenhet av sjukvårdsfrågor via sitt enga-

gemang som tidigare ordförande i tillgänglighetsrådet i Jämtland. 

Landsting/regionpolitiker sedan 2002 

 

Hon har suttit de senaste 4 åren i Förbundsstyrelsen, där hon medverkat i intressepoli-

tiska frågor och organisationsutveckling. Distrikt och föreningar ska ha bättre förutsätt-

ningar än idag. Hon har idéer för att tänka och göra nytt. 

 Hon brinner för och vill arbeta med tillgänglighets - och sjukvårdsfrågor samt orättvisor i 

samhället. 
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Ledamot 

 
Valberedningen anser att Gunilla Göran bör omväljas till ledamot för Reumatikerförbun-

det. 

 

Motivering: 

Gunilla Göran, Stockholm, född -48 

 
Hon har lång erfarenhet i olika uppdrag som förtroendevald i förening och distrikt. Har 

varit projektledare och hållit i utbildningar för Reumatikerförbundet. 

Gunilla har uppdrag för Reumatikerförbundet både nationellt och internationellt inom 

fibromyalgi och långvarig smärta. Brukarmedverkan i forskning.  
 

Arbetar med intressepolitik och internationellt arbete, som ordförande i ENFA (europe-

iskt nätverk för fibromyalgi) sedan 2020, patientrepresentant i NAG Smärta, nationell ar-

betsgrupp för framtagande av nationella riktlinjer för omhändertagande av smärtpatien-

ter. 
 

Patientrepresentant och föreläsare i smärtutbildning för professionen och Reumatiker-

föreningar. Gunilla har ett stort nätverk, både nationellt och internationellt. Hon har ett 

stort intresse av utbildning, i dagsläget via digitala nätverk.   
 

Ledamot 

 
Valberedningen anser att Mats Griph bör omväljas till ledamot för Reumatikerför-

bundet. 

 
Motivering: 

Mats Griph, Kalmar, född -78 

 

Mats har goda ekonomiska kunskaper, (läst ekonomi, varit förtroendevald revisor).  
Har stor förmåga att inspirera och föreläsa i våra frågor. 

 

Mats har under mandatperioden visat stor kunskap och erfarenhet av styrelsearbete 
och att tillsammans med andra arbeta mot gemensamma mål. Är drivande i våra frå-

gor och har ett stort nätverk nationellt och internationellt.  

 
Ledamot 
 
Valberedningen anser att Monica Holmner bör väljas som ledamot för Reumatikerför-

bundet. 

 

Motivering: 

Monica Holmner, Katrineholm, född -58 
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Monica har startat upp Riksföreningen systemisk skleros och är dess ordförande. Är Reu-

matikerförbundets representant i FESCA (den internationella paraplyorganisationen  för 

systemisk skleros). Är ledamot i Funktionsrätt Sörmland och Regionens råd för funkt-

ionshinderfrågor. Tidigare ledamot i Reumatikerförbundet Katrineholm. Är forsknings-
partner sedan flera år.  

 

Har arbetat som speciallärare, varit företagare med personligt ansvar för ekonomi. 

Det intressepolitiska arbetet anser hon vara viktigt, då postnumret inte ska avgöra vilken 

vård du får.  
 

Monica vill arbeta för att utveckla  och förenkla rutinerna kring anmälan av nya medlem-

mar. Vi måste synas mer och arbeta för att behålla de medlemmar vi redan har. 

 
 

Ledamot 
 

Valberedningen anser att Ritva Elg bör omväljas till ledamot för Reumatikerförbundet. 

 
Motivering: 

Ritva Elg, Åkersberga född -48 
 

Blev invald som ledamot i förbundsstyrelsen vid stämman våren 2016. Har en psykolo-

gexamen med forskarutbildning och är mycket språkkunnig. Sitter i arbetsgrupper kring 
vårdförloppet för artros i höfter respektive knän och andra samrådsgrupper. 

Arbetar för att föra fram patientperspektivet för att få en mänskligare, effektivare vård 
och behandling. 

 

Vill fortsätta bidra till utvecklingen av Reumatikerförbundet samt förbättring av vården 

och livet för oss reumatiker. Arbeta med frågor mot regering, regioner, internationella 

frågor, samt samarbeta med Funktionsrätt Sverige.  

 

Ritva är väl insatt i många frågor såsom intressepolitik på riksdags- och regionnivå. riks-

dagsnivå. Åtar sig gärna uppdrag, har ett värdefullt kontaktnät. Hennes motto är att man 

inte sitter i en styrelse, man arbetar i en styrelse. 

 

 

Ledamot 
 
Valberedningen anser att Sofia Hagel bör väljas till ledamot för Reumatikerförbundet. 

 
Motivering: 

Sofia Hagel, Landskrona, född -65 

 
Kunnig chefsfysioterapeut med mer än 25 års erfarenhet av rehabilitering av och för reu-

matiker. Sofia har fått pris bland annat från Reumatikerförbundets vårdforskningssti-
pendium och Fysioterapeuternas kvalitetspris.   
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Föreläsare inom Reumatikerförbundet. Hållit olika presentationer inom levnadsvanor 

vid inflammatorisk sjukdom. 

 
Sofia vill att Reumatikerförbundet fortsätter vara en stark organisation som bidrar till 

god utveckling inom reumatologisk verksamhet och forskning. Viktigt är också att fort-

sätta med digital utveckling som kan bidra och fungera som hjälpmedel i rehabilitering, 

samt i patient -  och personalutbildningar.   

 
 

Övriga nominerade är: 
Tommy Olsson 

Pia Lennberg 

Camilla Stenberg 

Johan Allenbäck – Degerheim 

Stina Morian 

 

En ogiltig nominering 

 

Sammankallande revisor 
 

Valberedningen anser att Roine Hangvar bör omväljas till sammankallande revisor för 

Reumatikerförbundet. 
 

Motiveringen: 

Roine Hangvar, Stockholm, född -55 
 

Har under större delen av sin yrkesverksamma tid arbetat med organisationsfrågor och 

ekonomi/administration. Är idag revisor i olika föreningar.  

Roine har noggrant följt riktlinjer, stadgar och stämmobeslut,  ser konsekvenser av fat-

tade beslut. Har under de senaste fyra åren haft bra samarbete med övriga revisorer och 

förbundsstyrelsen.   

 

Övriga nominerade: 

En ogiltig nominering 

 

Revisor 

 

Valberedningen anser att Ingrid Cederlund bör väljas till revisor för Reumatikerförbun-
det. 

 
Motivering: 

Ingrid Cederlund, Falun, född -56 

 



11 
 

Ingrid har arbetat som legitimerad sjuksköterska och senare år som vårdlärare.  

Hon har också arbetat på förbundskansliet med projekt av egen kraft, patientskolor och 

RA-instruktör.  

 
Hon är förtroendevald revisor i Reumatikerföreningen Hedemora / Säter och Reumati-

kerdistriktet Dalarna.  

Ingrid är noggrann med att följa riktlinjer, stadgar och stämmobeslut. Hon ser konse-

kvenser av fattade beslut. 

 

Revisor 

 

Valberedningen anser att Suzanne Ahlkvist bör väljas till revisor för Reumatikerförbun-

det. 

 
Motivering: 

Suzanne Ahlkvist, Burgsvik, Gotland, född -50 

 

Hon bör väljas som revisor då hon har suttit 20 år som ledamot i Förbundsstyrelsen,  kan 
organisationen. Är utbildad ekonom och har noga följt den ekonomiska utvecklingen i 

Reumatikerförbundet.  
Har varit ledamot i Reuma utveckling AB och ordförande i Olle Lövgrens fond.  

 


