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Inledning
I följande dokument finner ni valberedningens förslag till ledamöter i Astma- och Allergiförbundets styrelse, till
Forskningsfondens styrelse samt revisorer till båda organisationerna.
Valberedningen arbetar på uppdrag av kongressen och föreslår kandidater till nationella förtroendeuppdrag
som sedan kongressen beslutar om. I uppdraget ingår också att ta fram förslag till arvoden och ersättningar
för dessa uppdrag.
Medlemmar och föreningar har fram till 1 februari 2022 kunnat nominera kandidater till de olika uppdragen.
Valberedningen har sedan arbetat med att undersöka, analysera och sätta ihop ett samlat förslag till styrelse
utifrån olika kriterier. Ambitionen har varit att välja kandidater som tillsammans skapar en balans och en
mångfald vad gäller exempelvis kön, ålder, geografi, bakgrund, kompetens och erfarenhet av olika områden,
så att styrelsens samlade kunskap blir så stor och bred som möjligt. Det är också viktigt att styrelsen som helhet
besitter kunskaper i och erfarenheter av såväl externt påverkansarbete, mediarelationer och samverkan med
politiker, som erfarenhet och insikt i lokalt föreningsarbete och interndemokrati.
I urvalet tar valberedningen också hänsyn till antalet ledamöter. Det är inte bra om styrelsen blir för stor, ty ju
större styrelse desto mindre effektiv styrning. Styrelsens storlek bör också ligga i nivå med organisationens
storlek och ekonomiska förutsättningar.
Valberedningens mål är att ge en motivering och en presentation av de nominerade som kommer att
underlätta era förberedelser inför kongressens val.
Vi vill härmed tacka alla föreningsaktiva för visat engagemang och för förtroendet att få arbeta med att
förbereda förslag till Astma- och Allergiförbundets nationella förtroendeuppdrag!

Rolf Lindberg, sammankallande
Skåne

Eva Lundström,
Norrbotten

Siv Pettersson,
Örebro län

Lena Nyman,
Stockholm – Gotland
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Sammanfattning
Här finner du valberedningens förslag till beslut och en sammanfattning av valberedningens förslag till olika
uppdrag. Presentation av alla nominerade kommer lite längre ner.

Valberedningen föreslår kongressen besluta
Att förbundsstyrelsen består av sex ordinarie ledamöter samt ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice
ordförande
Att fondstyrelsen består av fem ledamöter, en ordförande och två ersättare
Att välja Birgitta Bäuml och Maria Andersson till förtroendevalda revisorer för Astma- och Allergiförbundet
och Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond

Val till Astma- och Allergiförbundets styrelse
Val av förbundsordförande
Mikaela Odemyr

förbundsordförande

nyval

Val av förste och andre vice ordförande
Per-Åke Wecksell
Bertil Orrby

1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

nyval
nyval

Val av ledamöter i förbundsstyrelsen
Omval
Anna-Lena Didic
Nyval
Josefine Sohlberg
Rebecca Juhlin
Erica Engström
Pernilla Alm-Ramberg
Jesper Persson
Övriga föreslagna:
Anna Norrman
Sara Clarstedt
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Val till Forskningsfondens styrelse
Val av ordförande i fondstyrelsen
Robert Hejdenberg

ordförande

omval

Val av ledamöter i fondstyrelsen
Susanne Rosén
Eva-Maria Dufva
Gisela Petersson
Lena Bertilsson
Jonas Edgren

omval
omval
omval
omval (f.d. ersättare)
nyval

Val av ersättare i fondstyrelsen
Magnus Everitt
Sara Hjalmarsson

nyval
nyval
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Presentation av de nominerade

Under rubriken Valberedningens motivering finns i korthet valberedningens motivering på föreslagna
ledamöter. Ni finner namnpresentation, hemort, läns-/regionförening samt information om det är ett nyval
eller omval. Vi beskriver den nominerades bakgrund utifrån erfarenheter inom astma- och allergiområdet.
Den nominerade får även berätta några rader om sig själv.

Förbundsstyrelse
Ordförande:
Mikaela Odemyr ….........................................................................................................
1:e vice ordförande
Per-Åke Wecksell ….........................................................................................................
2:e vice ordförande
Bertil Orrby …....................................................................................................................
Omval
Anna-Lena Didic ….........................................................................................................
Nyval
Josefine Sohlberg …........................................................................................................
Rebecca Juhlin ….............................................................................................................
Erica Engström ….............................................................................................................
Pernilla Alm-Ramberg …...............................................................................................
Jesper Persson …..............................................................................................................
Övriga föreslagna:
Anna Norrman …............................................................................................................
Sara Clarstedt ….............................................................................................................
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7
8
9
10
11
12
13
14
14

Forskningsfonden

Valberedningens förslag:
Ordförande, omval:
Robert Hejdenberg …....................................................................................................
Omval
Susanne Rosén …............................................................................................................
Eva-Maria Dufva ….......................................................................................................
Gisela Pettersson …........................................................................................................
Lena Bertilsson (f.d. ersättare)…................................................................................
Nyval
Magnus Everitt …...........................................................................................................
Sara Hjalmarsson …......................................................................................................
Jonas Edgren …...............................................................................................................

20
21
22

Revisorer, omval
Birgitta Bäuml …............................................................................................................
Maria Andersson …......................................................................................................

23
23

15
16
17
18
19
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Presentation av valberedningens förslag till Förbundsstyrelse
Mikaela Odemyr, Örnsköldsvik, Mellannorrland
Ordförande – nyval
Valberedningens motivering
Vid sidan av sina gedigna kunskaper om matallergier och vårdfrågor har Mikaela
förmågan att föra ut och få gehör för våra budskap, oavsett om det är i interna eller
externa sammanhang som till exempel media eller politiska möten. Hon är numera
Past President i EFA (European Federation of Allergy and Airway diseases) och sitter
även i en Nationell arbetsgrupp (NAG) inom Sveriges kommuner och regioner (SKR).
Hon är även engagerad i flera andra organisationer, vilket är en stor merit för vårt förbund. Mikaela har under
de senaste åren tillsammans med läkare skrivit flera artiklar som publicerats i medicinsk press. Genom sitt
personliga framträdande som fångar allas uppmärksamhet är hon värdefull i påverkansarbetet både
nationellt och internationellt. Hon utstrålar kraft och ser möjligheter. Mikaela har genom sitt engagemang i en
lokalförening, sitt bidrag i styrelsens arbetsutskott och sina internationella åtaganden varit en mycket stor
tillgång för förbundet i dess helhet som vi inte får missa. Hon behövs i vår organisation.
Om mig
Jag är själv astmatiker och mina barn har både astma och svåra allergier, vilket var orsaken till att jag började
engagera mig. Delaktighet och inkludering är mina värdeord. Är aktiv i lokalföreningen i Örnsköldsvik sedan
25 år. Hälsa är mycket viktigt för mig och är utbildad friskvårdare och massör. Jag jobbar idag som konsult
med friskvård och tillgänglighetsfrågor. Att få jobba med påverkansarbete är en utmaning men oerhört
inspirerande och något jag brinner för. Ensam är inte stark men tillsammans kan vi påverka och förbättra för
människor med astma, allergier och annan överkänslighet. Jag har vilja och erfarenhet efter alla mina år inom
förbundet lokalt, nationellt och internationellt. Att hjälpa andra i samma situation har blivit min drivkraft och
att få jobba med det jag brinner för ger sådan energi. Naturen är viktig för mig och då åker jag gärna till
Södergården för att åka skidor eller vandra i dessa fina trakter.
Bakgrund
Har varit ombudsman för Region Mellannorrland, suttit i EFA:s styrelse i Bryssel i 5 år, och är ordförande i en
kommitté inom ELF (European Lung Foundation). Varit 2:e vice ordförande i förbundet sen 2013 (suttit i
förbundsstyrelsen sen 2010). Hon jobbar med påverkansarbete med en positiv attityd och envishet. Är
lösningsfokuserad. Arbetar för att förbättra för människor med astma, allergier och annan överkänslighet.
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Per-Åke Wecksell, Tullinge, Region Stockholm – Gotland
1:e vice ordförande – nyval
Valberedningens motivering
Per-Åke har tidigare suttit i förbundsstyrelsen i ca 25 år varav några perioder som andre
vice ordförande. Han blev den andre svensken efter Kerstin Hejdenberg
(förbundsordförande 1990–1996 och grundare av EFA) att bli invald som ledamot i EFA
där han satt i 6 år. Per-Åke startade förbundets Barnallergifond och bildade
Internetföreningen samt initierade ett ökat samarbete mellan de nordiska förbunden. Per-Åke har ett stort
engagemang i vårdfrågorna. Han har varit en stor tillgång för förbundet och vi gläder oss åt att han vill
återkomma till förbundsstyrelsen.
Om mig
Jag vill göra en ny insats i Astma- och Allergiförbundets viktiga arbete. Jag närmar mig slutet på mitt yrkesliv
och har nu tid och kraft att åter kämpa för de förbättringar och den informationsspridning som fortfarande
behövs i vårt samhälle. Jag har tid, kraft och mycket stor erfarenhet av att arbeta med frågorna och att
samarbeta i en förbudstyrelse. Jag har vana att ha kontakt med beslutsfattare på höga nivåer både i Sverige,
Norden och i Europa.
Jag brinner speciellt för frågor kring barnen och deras livssituation med astma, allergier och överkänslighet.
Hur klarar man sin miljö i skola, förskola och i hemmet samt på fritiden. Vilken form av sjukvård finns runt om i
regionerna och vad händer när barnen fyller arton och kanske ska flyttas över till vuxenvården.
Jag vill hjälpa till med att påverka så att det tas fram nya mediciner och hjälpmedel för att förbättra vår
situation. Jag vill att vi ska komma ut mer med information och ta större plats i media, inte minst på sociala
forum på internet.
Redan när jag var med i FS tidigare kämpade vi för ett nationellt allergiprogram och det ska vi komma i mål
med nu.
Bakgrund
Satt i förbundsstyrelsen i cirka 25 år varav några perioder som andre vice ordförande. Satt som ledamot i EFA
de sex år som var maxgräns. 1995 startade han förbundets Barnallergifond och satt i många år som
delegerad för att komma med förslag till utdelning från denna. Bildade även Internetföreningen som var ett
uppmärksammat initiativ som låg i framkant IT-mässigt på den tiden. Initierade även samarbetet mellan de
nordiska förbunden.
Per Åke bestämde sig 2013 för att satsa på sin yrkeskarriär som kommit i andra hand under åren i FS. Han
nådde sitt uppsatta mål och är nu kommissarie på polisens nationella operativa avdelning. Men pensionen
närmar sig snabbt och han känner att han åter vill lägga tid och kraft på det som engagerat honom mest i
livet, nämligen hälsan för alla allergiker och astmatiker.

6

Bertil Orrby, Stockholm, Region Stockholm – Gotland
2:e vice ordförande – nyval
Valberedningens motivering
Bertil har mångårig erfarenhet av förbundets verksamhet, först genom arbete
på förbundskansliet och därefter som ledamot i förbundsstyrelsen. Han har ett
stort engagemang för att utveckla ett föreningsliv som möter behov och önskningar hos alla generationer.
Bertil är en stor tillgång för att påverka förbundets fortsatta utveckling.
Om mig
Jag vill fortsätta att göra en insats för ett friskare liv för alla med allergisjukdom. Astma- och Allergiförbundet
är en folkrörelse som jag gärna vill fortsätta vara med i och bidra med mina erfarenheter för att utveckla
vidare.
Jag har mångåriga erfarenheter av att arbeta på såväl förbundsnivå som regionalt och lokalt. Det är
erfarenheter som jag gärna vill bidra med även under kommande kongressperiod.
Bakgrund
Har en bakgrund som bland annat klubbordförande i IF Metall och ordförande i ett kooperativt företag som
bedrev en bokhandel. Anställd på förbundets kansli 2000–2018 det mesta av tiden som
organisationsombudsman men de sista åren som verksamhetsansvarig. Sitter i förbundsstyrelsen sedan 2019,
är ordförande i allergiföreningen i Stockholm. Är ordförande i utbildningsnämndens funktionshindersråd i
Stockholm. Har alltid brunnit för organisationsfrågor och för att stärka föreningslivet. Treårig
gymnasieexamen i natur, avbrutna studier på KTH. Men det finns ingen skola att gå i för att bli
organisationsombudsman eller motsvarande.
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Anna-Lena Didic, Bergslagen, Örebro län
Ledamot – omval
Valberedningens motivering
Anna-Lena arbetar för tillgänglighet i samhället där skolan har en central
plats. Anna-Lena har många kreativa idéer och erfarenheter. Hon kan
konsten att informera och leda en grupp. I hennes arbete finns alltid
värvning av nya medlemmar med som en utmaning.
Om mig
Jag har lång erfarenhet av astma, allergi och annan överkänslighet. Har genom åren skaffat mig mycket
kunskap inom dessa områden. Jag vet att många allergiker känner stor ensamhet för att de inte kan
delta/göra allt de vill, p.g.a. sin allergi. Jag vill fortsätta påverka vårt samhälle så att det blir tillgängligt för alla!
Detta är en drivkraft som har följt mig genom alla år som medlem i Astma- och Allergiförbundet. Jag har suttit
som ledamot i förbundsstyrelsen i tre perioder, men känner att jag fortfarande har mer att ge. Är ordförande i
lokalföreningen Bergslagen och informatör samt anordnar aktiviteter för Astma- och Allergiföreningen i
Örebro län.
Bakgrund
Utbildad grundskollärare. Medlem i Astma- och Allergiförbundet sedan 70-talet, har varit aktiv medlem
sedan 80-talet. Har själv astma och är allergisk mot bl.a. pälsdjur, pollen och födoämnen, samt överkänslig
mot dofter. Påverkar för att alla skolor ska göra en regelbunden allergirond och vill påverka kommuner att
införa obligatorisk allergirond och allergipolicy. ”Utbildar” elever till vardagshjältar, som de blir om de följer
må-bra-regler som handlar om djur-, parfym-, och rökfri skola. Arbetar även aktivt för att skapa offentliga
platser tillgängliga för alla, detta genom påverkan på kommuner, vård, butiker, m.m.
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Josefine Sohlberg, Örebro, Örebro län
Ledamot – nyval
Valberedningens motivering
Josefin är en av administratörerna i Astma och Allergiförbundets Facebookgrupp ”Astma- och Allergiföräldrar”. Hon visar ett stort intresse för astma- och
allergifrågor och är mångsidig. Söker faktakunskaper och är påläst. Josefin är
lösningsfokuserad och särskilt intresserad av frågor som rör allergikost, tillgänglighet
i skolor och offentliga miljöer. Vi anser att Josefine med sina erfarenheter av påverkansarbete för barnens
bästa och med sitt kontaktnät i Facebook-gruppen blir en stor tillgång i styrelsen.
Om mig
Jag brinner för påverkansarbete och för ett tillgängligt samhälle för alla. Jag är lösningsfokuserad och vill vara
med och bidra till att öka kunskapen och visa alla möjligheter kring och om allergi och astma i samhället. Har
speciellt intresse i frågor som rör allergikost, tillgänglighet i skolor och offentliga miljöer.
Jag tror att samarbete, demokrati, dialog, kommunikation och information är viktiga verktyg för att kunna
uppnå långsiktiga resultat.
Bakgrund
Är en av administratörerna i Astma- och Allergiförbundets Facebook-grupp ”Astma och Allergiföräldrar”.
Utbildad inom hotell och restaurang och arbetat inom branschen i många år. Har egen erfarenhet av allergier
och astma. 32 år gammal och bor i Örebro med man och tre barn. Engagerad i den lokala Astma- och
Allergiföreningen. Spelar golf och ägnar mycket tid åt matlagning och familjen.
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Rebecca Juhlin, Arboga, Region Mellansverige
Ledamot – nyval
Valberedningens motivering
Rebecca har en mycket god kunskap om förenings- och organisationsfrågor. Hon
försöker alltid få fram budskap gällande astma, allergi och annan överkänslighet i
större sammanhang. För henne är det viktigt med VI-känsla, att förbundet och
medlemmarna ska känna att vi hör ihop. Rebecca har stor erfarenhet av
påverkansarbete, och att samverka med politiker och med profession. Hon har tidigare arbetat som
ombudsman och projektledare på Funktionsrätt Västmanland och har lång erfarenhet av att agera med
andra förbund.
Rebecca är ordförande för Astma- och Allergiföreningen Region Mellansverige. Hon vet hur man påverkar
politiker och blir därför en tillgång i förbundsstyrelsen.
Om mig
Jag har mycket god kunskap om förenings- och organisationsfrågor. Jag har intresse för såväl internationellt
arbete som intressepolitik. Något som är essentiellt är att få fram budskapet gällande astma, allergier och
andra överkänsligheter i större sammanhang. Jag har stort nätverk både nationellt och internationellt. Det är
viktigt med kommunikation mellan förbund, distrikt/region och lokalföreningar. För mig är det viktigt med VIkänslan, att förbundet och medlemmarna känner att vi hör ihop.
Bakgrund
Är utbildad beteendevetare med fil.kand. i psykologi. Arbetar som verksamhetsutvecklare i IOGT-NTO SVEA
(Västmanland, Örebro län och Värmland), är ordförande i Astma- och Allergiföreningen Mellansverige,
förälder till barn med svår astma och allergi samt har egen erfarenhet och också astma och allergi. Är även
vice ordförande i Funktionsrätt Västmanland. Har stor erfarenhet av att samverka med politiker och
profession.
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Erica Engström, Piteå-Älvsbyn, Norrbottens län
Ledamot – nyval
Valberedningens motivering
Erica är utbildad hem- och konsumentkunskapslärare med vidareutbildning vid
högskola i Matallergi och Intolerans. Hon har mycket stor kunskap om olika
allergisjukdomar då både hon själv och flera familjemedlemmar lever med
allergier. Hon är en lärare som verkligen ger sina elever kunskaper om
matallergier och hur man undviker kontaminering.
Erica har stor styrelsevana och har sedan lång tid styrelseuppdrag både i Astma- och Allergiföreningen Piteå
Älvdal samt Astma- och Allergiföreningen i Norrbottens län. Hennes djupa kunskaper i matallergier och andra
allergier blir en stor tillgång för förbundsstyrelsen. Hon har visat sig vara en bra lagspelare under sina
styrelseuppdrag.
Om mig
Jag är själv allergisk mot pollen och pälsdjur. Jag har en son och en dotter, min dotter känner av vissa pälsdjur
och har överkänslighet mot dofter. Min son har astma och han är allergisk också mot pollen och pälsdjur men
även mot mjölk, ägg och nötter, han får då anafylaxi. Jag har varit medlem i Astma- och Allergiförbundet
sedan 80-talet, först som familjemedlem då min mamma gick med när det visade sig att min lillebror var
allergisk och har astma. I början av 2000-talet blev jag aktiv i Älvsbyns allergiförening som sedermera gick
ihop med Piteå och bildade Astma och Allergiföreningen i Piteå-Älvdal.
Jag har erfarenhet av matallergier och känner att jag har en väldig nytta av det i mitt yrke där vi pratar en del
om olika allergier och andra matrelaterade sjukdomar.
Bakgrund
Erica tillhör sen flera år styrelsen både i den lokala allergiföreningen och i Astma- och allergiföreningen i
Norrbottens län. Hon är utbildad hem- och konsumentkunskapslärare och är inne på sitt elfte år som HKKlärare. Under våren 2019 läste hon Matallergi och intolerans, 7,5 hp, på Kristianstads högskola bara för att
förkovra och uppdatera sig i ämnet.
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Pernilla Alm-Ramberg, Ängelholm, Distrikt Syd
Ledamot – nyval
Valberedningens motivering
Pernilla har både övergripande och detaljerad kunskap om hur det
fungerar inom vården. Hon har arbetat som kommunikatör inom
läkemedelsindustrin. Hon är mycket kompetent och drivande när det
gäller allergifrågor. Varit förtroendevald i Astma- och Allergiföreningen i
Ängelholm och anställd både i Skåneföreningen och förbundet. Inom förbundet var hon deltidsprojektledare
för projektet ”Ny roll för allergiföreningen” för ett årtionde sedan.
Pernilla står för både erfarenhet och förnyelse och skulle bli en stor tillgång i förbundsstyrelsen.
Om mig
Ofta möter jag personer som skulle kunna må bättre och ha det lite enklare med hjälp av bättre vård eller mer
kunskap, både hos sig själva eller hos sin omgivning. För mig är kunskap en viktig faktor. Jag vill att förbundet
fortsätter arbeta för att höja kunskapsnivån inom sjukvården, samhället i stort och hos den enskilda personen
som är överkänslig eller har astma.
Dessutom är förbundet viktig som mötesplats. Det har varit så härligt att åka på läger eller skidresor med
allergiska barn, där alla fått vara sig själva och ingen tyckt att det är konstigt att vi läser alla
innehållsförteckningar eller kanske behöver ta någon medicin.
Bakgrund
Gick med i Astma- och Allergiförbundet 2007 och har varit förtroendevald i Ängelholm samt anställd i både
Skåneföreningen och förbundet. Varit med sedan starten i distrikt Syds påverkansgrupp. Efter gymnasiet läst
folkbildning/ledarskap på Sånga-Säby folkhögskola. Därefter läst vidare till kommunikatör och har arbetat
inom läkemedelsindustrin, som egen företagare och inom Helsingborgs stad och är sedan september 2021
verksamhetsutvecklare på stadens kontaktcenter.
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Jesper Persson, Umeå, Västerbottens län
Ledamot – nyval
Valberedningens motivering
Nyutexaminerad biolog på Umeå Universitet som skrev sitt examensarbete
inom pollenområdet och som kan tillföra mycket till exempel på förbundets
prioriterade område luft. Jesper har en lång bakgrund inom Unga Allergiker
där han både suttit i styrelsen och varit vikarierande generalsekreterare. Med
sin erfarenhet från Unga Allergiker kan han bidra med ett perspektiv från barn
och unga med astma, allergi eller annan överkänslighet.
Han har en god inblick i Astma- och Allergiförbundets arbete och värderingar. Att en ung person går vidare
från ungdomsförbundet till Astma- och Allergiförbundets styrelse är något vi strävar efter.
Om mig
Jag vill vara en del av Astma- och Allergiförbundets styrelse då jag tror, med min erfarenhet från Unga
Allergiker (UA), att jag kan bidra med perspektiv från barn och unga som har astma, allergi och/eller annan
överkänslighet. Jag har god inblick i båda förbunden och har genom mina år i UA fått mig en god grund av
hur en styrelse arbetar. Sedan, med min utbildning i bagaget, så har jag verktyg att arbeta och effektivt och
metodiskt, samt kan med kritiska ögon ta mig an nya saker. Allt detta tror jag är värdefullt för att avgöra viktiga
frågor, även inom de områden som jag har mindre kunskap inom, vilket jag med ödmjukhet vet att jag har,
men som jag hoppas få lära mig betydligt mycket mer om.
Bakgrund
Nyutexaminerad biolog på Umeå Universitet, skrev sitt examensarbete inom pollenfältet. Har en snart 10 år
lång bakgrund inom Unga Allergiker där han under fyra år suttit med i förbundsstyrelsen bland annat som
vice ordförande följt av lika många år som förtroendevald revisor. Har det senaste året varit vikarierande
generalsekreterare på kansliet och jobbat nära Astma- och Allergiförbundet. Jespers intressen är centrerade
kring naturen, allt från att vara ute och träna i den, till att undersöka hur alla djur och växter hänger samman,
till att skapa sin egen drömträdgård någon gång i framtiden.
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Övriga nominerade
Anna Norrman, Stockholm
Anna är jurist i botten och har en lång och gedigen erfarenhet av arbete i olika funktionsrättsorganisationer
men har också erfarenhet av intressepolitiskt och politiskt hantverk från andra medlemsstyrda organisationer.
Som tidigare ordförande eller ledamot i andra nationella styrelser har Anna med sig en erfarenhet som
kommer till nytta i förbundsstyrelsen. Anna har även erfarenhet av partipolitiskt arbete, bland annat i en
samordnande roll mellan olika politiska partier. Hennes erfarenhet även från företagsvärlden, i såväl nationellt
som internationellt arbete, kan vara värdefullt bland annat i förbundets arbete med
produktrekommendationer.
Efter att i 8 år arbetat med intressepolitik och som kanslichef på Riksförbundet Attention jobbar Anna idag
som projektledare och konsult på ett IT-företag som säljer medlemsregister. I rollen som projektledare arbetar
Anna tätt tillsammans med kunder som byter medlemssystem. Det är en roll där kunskap om medlemsstyrda
organisationer är mycket värdefull och det ger också en unik inblick i hur organisationer arbetar med
rekrytering och bibehållande av medlemmar, insamling och gåvor samt kontakter med förtroendevalda och
medlemmar. Anna har sedan många år kunskap om Astma- och Allergiförbundets frågor p.g.a. egna
födoämnesallergier. Fritiden ägnas åt intressena matlagning, stickning och renovering av ett gammalt
sekelskifteshus i Nacka.

Sara Clarstedt, Rättvik
Allergi och allergiker är verkligen en hjärtefråga för mig. Jag har ett genuint intresse och driv när det gäller att
förbättra situationen och vardagen för allergiker i samhället. Jag lägger redan ner mycket av min tid på att
stötta och hjälpa allergiker och allergiföräldrar via min allergiblogg och genom sociala medier. Genom min
stora följarskara har jag också en god insyn i vad behoven och önskemålen hos allergiker i Sverige är. Jag är
också beredd att ge mycket av mig själv och mitt lösningsfokus och sätta siktet på förbättring
Sjuksköterska, mamma till multiallergiska barn, driver bloggen MatSara, styrelseledamot i Astma- och
Allergiföreningen Mellansverige, aktiv i lokalföreningen som anordnare av bland annat ett årligt allergiläger
på Västkusten varje sommar.
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Presentation av valberedningens förslag till Forskningsfondens
styrelse
Robert Hejdenberg, Kungsbacka, Hallands län
Ordförande – omval
Valberedningens motivering
Robert har gedigen erfarenhet och kompetens inom allergiområdet,
forskning, funktionshinder och ekonomi. Han är verbalt skicklig och har
överblick. Vi är övertygade om att Robert vill och kan föra våra
forskningsfrågor framåt så att forskarsamhället, staten och allmänheten vill satsa på allergiforskning i
framtiden. Vi anser att Robert som ordförande för Forskningsfonden bör få fortsätta även nästa tre år.
Om mig
Vikten av mer vetenskaplig forskning på vårt område har aldrig varit mer angeläget. Jag vill gärna fortsätta
vara med och leda Astma- och Allergiförbundets Forskningsfonds utveckling till att bli en större och ännu
starkare verksamhet. En av mina ambitioner är att få in mer medel så att vi kan bidra till mer forskning som
kan ligga till grund för bättre behandlingar och kloka beslut som leder till ett bättre liv för alla med astma,
allergi, atopiskt eksem och annan överkänslighet.
Bakgrund
Robert är VD för Ågrenska AB (Ågrenska Stiftelsen) och aktiv i förbundet sen början av 1980-talet och var
med om att starta upp Unga Allergiker. Under flera mandatperioder har han varit ledamot i förbundsstyrelsen
och varit med i olika arbetsgrupper, varit med i styrgruppen för Barnallergiåret 2003, ledamot i förbundets
och forskningsfondens samverkansråd. Han har också haft internationella uppdrag genom EFA.
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Susanne Rosén, Hägersten, Region Stockholm - Gotland
Ledamot – omval
Valberedningens motivering
Susanne har med sina erfarenheter och som ledamot i Forskningsfondens
styrelse under två mandatperioder skaffat sig god kunskap inom området. Hon
har varit forskningspartner under flera år och vi tror att Susannes stora
engagemang och erfarenhet även i fortsättningen kommer att vara av stort
värde i Forskningsfonden.
Om mig
De två mandatperioder som jag varit ledamot i fondstyrelsen har varit enormt lärorika och roliga. Jag brinner
för forskning och att få vara med och bidra till att bra forskningsprojekt får medel att studera frågor som rör
astma, allergi och eksem är hedrande. Vi står nu inför en stor utmaning att samla in mer medel till fonden och
förbundet, och jag vill väldigt gärna fortsätta det arbetet tillsammans med styrelsen. Vi är ett engagerat och
dedikerat gäng som jobbar hårt för att bana väg för viktiga forskningsframsteg på allergiområdet.
Bakgrund
Civilingenjör/frilansande vetenskapsskribent. Intresserad av dans och yoga, promenader och kultur/musik. Var
med i Ungdomsrådet/Unga Allergiker, samt ledamot i förbundsstyrelsen, i unga år. Utbildad
forskningspartner och ledamot av fondstyrelsen sedan 2016.
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Eva-Maria Dufva, Stockholm, Region Stockholm - Gotland
Ledamot – omval
Valberedningens motivering
Eva-Maria har mångårig kunskap av astma- och allergifrågor. Hon har
en bred erfarenhet av hela etablissemanget inom vård och forskning
och är en stor tillgång för Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond.
Om mig
I mina ögon är forskning en av de viktigaste byggstenarna (den viktigaste?) för att nå vår vision: ett liv fritt från
allergi. Utvecklingen går snabbt framåt, när jag började jobba på Astma- och Allergiförbundet på 90-talet var
rekommendationen ofta att små barn skulle undvika kända allergen för att inte bli allergiska. Idag vet vi att det
inte är det bästa sättet, tack vare forskning går utvecklingen ständigt framåt. Ny kunskap leder till bättre vård
och behandling för den som är allergisk. Jag hoppas kunna bidra till Forskningsfondens arbete, dels genom
egna och familjens ”allergierfarenheter”, dels tack vare nuvarande och tidigare arbetslivserfarenheter.
Bakgrund
I unga år tänkte hon sig ett yrkesliv inom vården, men allergier som orsakade handeksem satte stopp för
planerna. Utbildad undersköterska, men sen fick yrkeslivet en annan riktning. Poppius journalistskola, ett antal
kortare utbildningar inom olika områden för att hålla sig uppdaterad, främst inom media och opinionsbildning.
Men även översiktskurser i juridik och företagsekonomi. Till vardags finns Eva-Maria på Reumatikerförbundet
som Enhetschef för forskning och intressepolitik och press. Innan dess var hon anställd på Astma- och
Allergiförbundet 1996–2017, som informatör, ombudsman och pressekreterare. Hon är vice ordförande i
Astma- och Allergiregion Stockholm-Gotland.
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Gisela Peterson, Malmö, Skåne län
Ledamot – omval
Valberedningens motivering
Gisela har mycket goda kunskaper i ekonomi. Hon har ett stort
engagemang och har tidigare även suttit i förbundsstyrelsen. Hon har
visat sig vara en stor tillgång för Forskningsfonden.
Om mig
Jag lärt mig att ha barn med svår allergi och astma, är som att slå huvudet i väggen, energikrävande och
ensamt. Det blir inte lättare för att barnen sedan blir vuxna, problemen förändras bara. Nu har jag barnbarn
som har astma och allergi. Det finns fortfarande så mycket kvar att göra för att personer med astma och
allergi ska ha ett gott liv och Forskningsfonden gör skillnad. Jag värdesätter uppdraget i fondstyrelsen.
Styrelsearbetet bedrivs på ett konstruktivt sätt, i god anda och samarbetet med kansliet är bra. Att hitta vägar
för hur vi människor ska kunna ta del av aktuell forskning och kombinera det med sjukvårdens riktlinjer är
viktigt för mig.
Bakgrund
Gisela, är 58 år, gift, har 3 vuxna utflugna barn och bor i Höör. Hon är redovisningskonsult och egenföretagare
sedan 2002. Gisela har lång föreningserfarenhet. Hon har varit med i fondstyrelsen sedan 2016 och har även
suttit i förbundsstyrelsen i 2 mandatperioder 2013–2019. På det lokala planet var Gisela styrelseledamot i
Malmöföreningen och i Astma- och Allergiföreningen i Skåne Län under flera år.
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Lena Bertilsson, Vretstorp, Södra Närke
Ledamot – omval (har tidigare suttit som ersättare)
Valberedningens motivering
Lena har stort intresse för frågor kring forskning. Hennes erfarenheter och
kompetens från arbetet kommer att tillföra viktig kunskap till
forskningsfondens arbete.
Om mig
Jag kommer i kontakt med astma och allergier dagligen både genom
familjen, föreningen och jobbet. Både jag och mina två barn har astma och många olika allergier mot
födoämnen, djur, pollen, kvalster m.m. Jag är mycket intresserad av forskning inom området astma-allergi och
vill att forskningen ska gå framåt, det ska vara en bra och bred forskning som ska bidra till att livet blir lättare
för människor med dessa sjukdomar. Att vara med i Forskningsfonden är ett sätt att vara med och påverka och
jobba för forskningen.
Bakgrund
Jobbar som Biomedicinsk analytiker på Laboratoriemedicin, Universitetssjukhuset i Örebro.
Processansvarig för allergi- och celiakidiagnostiken. Gick med i Astma- och Allergiföreningen i Södra Närke
för cirka 25 år sedan, där hon varit ledamot, vice ordförande och ordförande.
Har suttit i Forskningsfondens styrelse sedan 2016.
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Magnus Everitt, Nacka, Stockholm Sydost
Ersättare – nyval
Valberedningens motivering
Magnus har förutom egen erfarenhet av brukar-/patientperspektivet
stor kunskap och erfarenhet från frågor som rör inomhusmiljö. Detta är
en kompetens som skulle vara en bra resurs i fondstyrelsen. Han är
också van vid styrelsearbete och att bedöma forskningsansökningar.
Om mig
Jag tror att jag kan tillföra kompetens på inneklimatområdet och har
även patientfokus då jag själv har stor erfarenhet av att vara allergioch astmapatient. Jag är allergiker sen tonåren och har idag en svår astma samt bronkiektasier. Mina barn
har också astma och allergi så jag har erfarenhet av föräldraperspektivet för patientgruppen.
Bakgrund
Väg- och Vattenbyggare från KTH som hela sitt yrkesliv jobbat med energi- och inneklimatfrågor, dels som
konsult, dels på Fläkt/ABB/YIT. Har de senaste åren jobbat i branschorganisationerna Svensk Ventilation,
VVS Företagen och Installationsföretagen.
I de olika rollerna har han varit med och bedömt forskningsansökningar för Vinnova.
Sitter sedan några år i styrelsen för Astma- och Allergiföreningen i Stockholm Sydost.
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Sara Hjalmarsson, Norrköping, Östergötlands län
Ersättare – nyval
Valberedningens motivering
Sara har lång erfarenhet av astma och allergi plus en professionell
bakgrund som väl lämpar sig för uppdraget. Erfarenheten som
forskningspartner och tidigare erfarenhet i vetenskaplig nämnd kommer att
komma väl till pass i uppdraget för Forskningsfonden.
Om mig
Jag har bred erfarenhet av att leva med allergisjukdomar i familjen och egen erfarenhet av astma. Genom
min erfarenhet både som forskningspartner under 14 år och tidigare uppdrag i Reumatikerförbundets
vetenskapliga nämnd har jag också kunskap om vad forskning och forskningsfinansiering innebär.
Bakgrund
Leg. Arbetsterapeut, arbetar som ombudsman för Astma- och Allergiföreningen i Östergötlands län sedan
2008. Goda kunskaper och intresse för/om sjukvård, forskning, läkemedel, rehabilitering och hjälpmedel.
Forskningspartner sedan 2008 i Reumatikerförbundet. Föreningserfarenhet i urval: Ordförande
Riksorganisationen Unga Reumatiker 1997–2007, Ledamot Reumatikerförbundets förbundsstyrelse 2001–
2016, Forskningspartner i Reumatikerförbundets Vetenskapliga nämnd 2010–2016, ledamot Norrbacka
Eugeniastiftelsen från 2015.
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Jonas Edgren, Helsingborg, Skåne län
Ledamot – nyval
Valberedningens motivering
Jonas är en person med lång livserfarenhet vad gäller astma, allergi och
eksem, en tillgång i bedömningar av brukarperspektiv och patientnytta i
forskningsansökningar. Han har också gedigen erfarenhet av ideellt arbete
inom Astma- och Allergiförbundet vilket är en resurs i det viktiga samarbetet
mellan förbundet och fonden.
Jonas har ett intresse för och utbildning inom ekonomi vilket är ett stort plus med tanke på fondens uppgift att
samla in, förvalta och dela ut anslag. Han är noggrann, välformulerad och van vid styrelsearbete och skulle
vara ett värdefullt tillskott till fondstyrelsen och komplettera övriga ledamöter på ett bra sätt.
Om mig
Jag upplever att det finns mycket att göra inom forskningen kring astma, allergi, eksem och dylikt. Med min
bakgrund sedan barnsben, inom alla nämnda områden, bör jag förhoppningsvis kunna bidra med
livserfarenhet m.m. Intresse inom ekonomi och kapitalförvaltning kan kanske vara en tillgång. Att vara delaktig
i Forskningsfondens arbete låter som ett spännande och intressant uppdrag.
Bakgrund
Utbildning inom Företagsekonomi, Informationsteknologi (IT) m.m. Jobb inom IT-branschen sedan 1998.
Intressen: Golf, vandring, konst, fotografering, resor m.m.
Var aktiv inom organisationen på lokal-, läns- och förbundsnivå från 1982/1983 till 1998. Sekreterare och
ordförande i olika lokalföreningar. Ledamot i Ungdomsrådet/Unga Allergiker mellan 1986–1998 (ordförande
1991–1994). Medlem i förbundsstyrelsen 1994–1998.
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Presentation av valberedningens förslag till revisorer i Astma- och
Allergiförbundet och Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond
Birgitta Bäuml, Astma- och Allergiföreningen i Vätterstad, Jönköpings län
Revisor – omval
Valberedningens motivering
Birgitta arbetar som ekonom och är mycket kunnig. Hon har lång erfarenhet som revisor. Hon är engagerad i
förbundets arbete på grund av svår allergi i familjen. Birgitta är en positiv person som får saker att hända.
Om mig
Eftersom föreningen och förbundet betydde så mycket för mig när min dotter blev sjuk så är detta ett sätt för
mig att vara aktiv och bidra.
Bakgrund
Har lång erfarenhet av extremt omfattande födoämnes- och miljöallergier och mycket svår astma. Dessutom
väl insatt i områden som rör allergisanering, installation av slutna ventilationssystem och ansökan om
vårdbidrag och bostadsanpassningsbidrag.

Maria Andersson, Astma-och Allergiföreningen i Karlstad, Region Mellansverige
Revisor – omval
Valberedningens motivering
Maria är mycket kunnig i ekonomifrågor och har revisorserfarenhet bl.a. för allergiföreningar. I botten finns ett
engagemang att arbeta för ett samhälle anpassat till astma och allergi. Hon är därför mycket lämpad för
uppdraget.
Om mig
Har varit medlem i Astma- och Allergiförbundet flertal år och hjälpt till lokalt med ekonomifrågor. Har själv
mindre allergibesvär men har flertal vänner med barn där problemen har varit större och vill kunna hjälpa till
med den kunskap jag har. Astma- och Allergiförbundet gör ett mycket gott arbete med att underlätta,
informera samt förbättra vårt samhälle.
Bakgrund
Ekonom. Har idag uppdrag som revisor i flertal föreningar. Har även varit ordförande i en
bostadsrättsförening. Har varit ekonomichef på Vesuvius Scandinavia i Åmål men jobbar nu som konsult på
Stanza redovisningsbyrå i Karlstad.
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