21–25.
Valberedningens
förslag
Kongress 2019

Förslag, målsättning och
presentation
I följande dokument finner ni valberedningens förslag till
förbundsstyrelse, forskningsfond samt revisorer. Valberedningens
mål är att ge en enhetlig presentation av de nominerade som
kommer att underlätta era förberedelser inför kongressens val.
• Under rubriken Valberedningens motivering finns i korthet
valberedningens motivering
• Ni finner namnpresentation, hemort, länsförening samt info om
det gäller nyval eller omval.
• Vi beskriver den nominerades bakgrund utifrån erfarenheter
inom astma- och allergiområdet.
• Den nominerade får berätta några rader om sig själv.

Rolf Lindberg, Skåne

Ann-Margret Andersson, Skåne

Lars Åstrand, Stockholms län

Siv Pettersson, Örebro län

Eva Lundström, Norrbotten
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Valberedningens förslag
Sammanfattning
23. Antal ledamöter förbundsstyrelsen
Valberedningen föreslår kongressen besluta
Att förbundsstyrelsen består av sex ordinarie ledamöter samt
ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

21. Val av förbundsordförande
Maritha Sedvallson

förbundsordförande

omval

22. Val av förste och andre vice ordförande
Solveig Enberg

1: e ordförande

nyval

Mikaela Odemyr

2: e ordförande

omval

24. Val av ledamöter i förbundsstyrelsen
David Lindvall

omval

Jan Olson

omval

Anna-Lena Didic

omval

Gisela Petersson

omval

Emelie Bråthén

nyval

Bertil Orrby

nyval
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Övriga nominerade till förbundsstyrelsen
Finns inga

Valberedningens förslag
Sammanfattning – fortsättning
25:2. Antal ledamöter i forskningsfonden
Valberedningen föreslår kongressen besluta
Att fondstyrelsen består av sex ordinarie ledamöter och en
suppleant, samt en ordförande.

25. Val av ordförande i fondstyrelsen
Robert Hejdenberg

ordförande

omval

25:3. Val av ledamöter i fondstyrelsen
Ingrid Källstrom Bengtsson

omval

Lena Bertilsson

omval

Susanne Rosén

nyval

Susanne Hejra

omval

Gisela Petersson

omval

Eva-Maria Dufva

nyval
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25:4. Val av suppleant i fondstyrelsen
Gunnar Hellberg

omval

25:5. Val av revisorer i förbundet och
forskningsfonden
Birgitta Bäuml

omval

Maria Andersson

nyval

25:6. Val av revisors-suppleant
Mikael Forsberg

nyval

Presentation av valberedningens
förslag till förbundsstyrelse
Maritha Sedvallson, Ovanåker Mellannorrland.
Ordförande - omval
Valberedningens motivering
Maritha har stor kompetens inom flera områden samt är en fin
pedagog. Hon framträder med respekt såväl hos makthavare som i
media. Maritha är saklig och när hon uttalar sig finner man stort
förtroende för hennes frågor. Hon är en lyssnande person och duktig
ledare med blicken riktad framåt. Maritha är en utmärkt
förbundsordförande.
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Om mig
Jag har varit förbundsordförande inom Astma- och Allergiförbundet i
snart 6 år. Roligt och lärorikt men också utmanande och krävande,
precis som en sådan position ska vara. En utmaning för mig har varit
att fördela och organisera min tid så att den räckt till både min
yrkesprofession i grundskolan, styrelseuppdrag i Funktionsrätt och
ledarskapet i Astma- och Allergiförbundet. Jag känner mig stolt över
att det faktiskt fungerat så bra. En aktuell utmaning idag är det
sjunkande medlemsantalet och att med de medel som finns att tillgå,
visa att vi gör samhälls- och medlemsnytta. Jag ställer mig till
förfogande för att hålla i rodret ännu en period och vara en del av att
bygga en framgångsrik organisation, både gällande styrelse och
kansli.
Bakgrund
Maritha har varit förbundsordförande inom Astma och
Allergiförbundet i snart 6 år. Hon jobbar i grundskolan och har
styrelseuppdrag i Funktionsrätt.

Solveig Enberg, Katrineholm Södermanlands län
Nyval till 1:e vice ordförande
Valberedningens motivering
Solveig har stor kunskap om allergier och doftöverkänslighet och
sprider sin kunskap vidare via sociala medier, som är ett av hennes
arbetsverktyg. Hon har god samarbetsförmåga och stort kontaktnät
både till forskare och olika organisationer. Hon är flexibel, ser
helheten och är dessutom en påläst föreläsare, en värdefull person
för förbundet.
Om mig
Jag är medlem därför att jag hade ett stort behov av stöd. Själv
svårt doftöverkänslig och med ett barn med funktionshinder samt
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födoämnesallergier upptäckte jag att Astma och Allergiförbundet inte
bara gav mig stöd utan också att jag genom mina erfarenheter från
mitt yrkesliv hade något att delge andra. Detta med att både ge och
få är otroligt stimulerande, särskilt om man sitter i en styrelse som vår
där vi samarbetar utomordentligt bra och där jag känner att vi gör
skillnad för människor med allergiska sjukdomar. Därför vill jag gärna
vara med i Astma och Allergiförbundets styrelse.
Bakgrund
Hon är samhällsvetare och har arbetat i olika befattningar på
folkhögskola under större delen av sitt yrkesliv, där hon samverkat
med ett antal intresseorganisationer på riks och lokalnivå, b.la.
Reumatikerförbundet, Hörselskadades Riksförbund, Riksförbundet
för social och mental hälsa.

Mikaela Odemyr, Örnsköldsvik, Mellannorrland
Omval till 2: a vice ordförande
Valberedningens motivering
Vid sidan om sina gedigna kunskaper om matallergier och i
vårdfrågor har Mikaela förmågan att föra fram och ut sitt budskap.
Hon behövs i vår organisation. Genom sitt personliga framträdande
som fångar allas uppmärksamhet är hon oerhört värdefull i
påverkansarbetet både här hemma och ute i Europa. Hon är
president i EFA vilket är en stor merit för vårt förbund. Mikaela
utstrålar kraft och möjligheter och hon är en verkligt stor tillgång för
förbundet i dess helhet som vi inte får missa.
Om mig
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Delaktighet och inkludering är mina värdeord. I över 22 år har jag
kämpat för dessa frågor och jag lär mig nya saker hela tiden. Sedan
tre år sitter jag med i EFA:s styrelse. Att jag får jobba med
påverkansarbete är en utmaning men oerhört inspirerande. Så jag
jobbar med dessa frågor till 150 % men det är även min passion och
att få jobba med det man brinner för. Vill inte ha speciallösningar för
våra medlemmar utan istället rättighet att vara delaktiga i aktiviteter,
skola, arbete etc. Precis som alla andra.
Bakgrund
Ombudsman för Region Mellannorrland samt sitter som ordförande i
EFA´s styrelse i Bryssel. Mikaela har hög kompetens om olika
allergier och är en efterfrågad och duktig föreläsare.

David Lindvall, Region, Stockholm – Gotland
Ledamot - omval

Valberedningens motivering
David har en gedigen kompetens och stort kontaktnät inom flera
områden. Han initierar att vi arbetar på nya sätt för att stärka
föreningarna ute i landet. Han vill arbeta för påverkan på olika nivåer i
samhället genom samarbeten. Vi anser att David kan tillföra
förbundet sin kompetens inte minst genom nytänkande.
Om mig
Jag är övertygad om att framtiden ligger för vårt förbund. Men vi
behöver arbeta på nya sätt för att stärka föreningarna och påverka
olika nivåer av samhället. I förbundsstyrelsen vill jag arbeta för
starkare lokalföreningar och regioner - det är så vi bäst tar tillvara på
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engagemanget runt om i hela landet. För det behöver vi ha en hållbar
ekonomi och arbeta mer tillsammans i alla nivåer av vår organisation.
Det vill jag vara med och bidra till. Bara så kan vi göra samhället mer
tillgängligt.
Bakgrund
David har varit aktiv i olika delar av föreningslivet sedan han var 13
år. Han har varit ledamot av förbundsstyrelsen sedan kongressen
2016. När David inte är förbundsstyrelseledamot studerar han till en
masterexamen i statsvetenskap, han läser böcker och försöker bättra
på sin franska. Har tidigare arbetat som projektledare för Unga
Allergikers och Astma- och Allergiförbundets gemensamma
Familjestödsprojekt, varit förbundsordförande i Unga Allergiker, och
riksdagsledamot för Gotlands län mellan oktober 2017 och juli 2018.

Jan Olson, Norrtälje,
Region Stockholm – Gotland
Ledamot - omval

Valberedningens motivering
Med sina specifika kunskaper i marknadsföring och sina erfarenheter
i produktrekommendationer tillför Jan förbundet värdefull kompetens.
Han har en stor och lång erfarenhet om astma och allergi och ett stort
kontaktnät inte minst från sin tid på kansliet. Han behövs i
förbundsstyrelsen.
Om mig
Jag vill vara med i Astma och Allergiförbundets styrelse eller
forskningsfonden. Jag med min erfarenhet av
produktrekommendationer är en person som kan göra stor nytta i
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förbundsstyrelsen. Jag har även en bred kompetens inom
marknadsföring och är en man med lång föreningserfarenhet.
Bakgrund
Jan Olsson har arbetat i sexton år på förbundets kansli mede
produktrekommendationer och med insamlingar. I maj 2015 gick Jan
i pension. Hans studiebakgrund är ekonomistudier och akademisk
examen från IHR (Institutionen för högre marknadskommunikation).
Som föreningsmänniska har Jan sedan barnaåren varit, och är
fortfarande aktiv inom ideella föreningar, företrädesvis inom
stockholmsidrotten

Anna-Lena Didic, Bergslagen,
Örebro län
Ledamot – omval

Valberedningens motivering
Anna-Lena jobbar 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
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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 två
perioder, men känner att jag fortfarande har mer att ge. Är ordförande
i lokalföreningen Bergslagen och informatör och 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 rötfri skola. Arbetar även aktivt för att skapa
offentliga platser tillgängliga för alla, detta genom påverkan på
kommuner, vård, butiker mm. Just nu läggs mycket tyngd på rökfria
allmänna platser.

Gisela Petersson, Malmö, Skånes län
Ledamot – omval
Valberedningens motivering
Gisela har stor kompetens och kunnande inom nämnda områden
vilket med fördel bör tas tillvara genom att ingå i styrelsen för Astma
och Allergiförbundet. Hon kan delge oss medlemmar tips och råd
samt tillföra förbundet enormt mycket av de erfarenheter hon besitter.
Om mig
Nu har jag suttit i förbundsstyrelsen i 6 år. Arbetet är engagerande,
intressant och utvecklande och jag upplever att vi som förbund kan
göra skillnad. Under de 28 år så har jag lärt mig att ha barn med svår
allergi och astma, är som att slå huvudet i väggen, energikrävande
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och ensamt. En brännande fråga är hur vi skapar ett värde för
individen så att personen vill bli medlem och delta i föreningslivet hos
oss. Det finns mycket arbete kvar för att människor med astma och
allergi skall få bättre levnadsvillkor. Att hitta vägar för hur vi
människor ska kunna ta del av aktuell forskning och kombinera det
med sjukvårdens riktlinjer är viktigt för mig. Om kongressen ger mig
förtroende, så ställer jag upp med glädje, mina erfarenheter inom
allergi/astma och ekonomi, tillika mitt engagemang, till förbundets
förfogande för en ny mandatperiod.
Bakgrund
Hon arbetar som redovisningskonsult och är egenföretagare sedan
2002. Gisela har lång erfarenhet av extremt omfattande födoämnesoch miljöallergier. Dessutom lider hon av svår astma. Dessutom väl
insatt i områden som rör allergisanering och installation av slutet
ventilationssystem.

Emelie Bråthén, Bohuslän, Länsföreningen Västra
Götaland nordost
Ledamot - nyval
Valberedningens motivering
Emelie kan genom sin erfarenhet som medlem under lång tid och sitt
kontaktnät inom mediabranschen bidra till styrelsen på ett givande
sätt. Hon är duktig på att samarbeta med andra och har varit aktiv
medlem under lång tid. Emelie tillför gärna nya tankar och idéer.
Om mig
Jag vill vara med för att jag tror att jag kan bidra med en ny syn på
olika projekt, både genom min kompetens men även min kunskap
som allergisk. Är intresserad av hur jag kan bidra till att påverka
människor att må bättre. Jag tror förbundet är redo för nya tankar och
idéer.
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Bakgrund
Är utbildad personalekonom på Högskolan väst och jobbar inom
Stampen Lokala Medier. Jag brinner för att träffa nya människor och
ta del av deras liv och erfarenheter.

Bertil Orrby, Stockholm,
Region Stockholm – Gotland
Ledamot – nyval
Valberedningens motivering
Bertil har mångårig erfarenhet av förbundets verksamhet och vi anser
att han skulle vara en mycket bra tillgång i förbundsstyrelsens viktiga
arbete. Bland annat med tanke på hans engagemang för att utveckla
ett föreningsliv som möter behov och önskningar hos nya
generationer.
Om mig
Mitt intresse för varför och hur människor engagerar sig i föreningar
är stor. Jag vill gärna vara med i de fortsatta diskussionerna om hur
vi kan utveckla ett föreningsliv. Vi har gjort en hel del förnyelsearbete
av vår organisation, men det är mycket kvar att diskutera. Och
faktiskt ändra på! Dessutom är jag ju allergiker (pälsdjur, starka dofter
mm) och aktiv i en stor allergiförening, därför vill jag också vara med
och påverka förbundets fortsatta utveckling.
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Bakgrund
Under 18 år anställd på förbundskansliet, de flesta åren som
organisationsombudsman men de sista åren som
verksamhetsansvarig med personalansvar. Tidigare bland annat
klubbordförande på heltid i Metall och ombudsman åt IOGT-NTO.
Idag är jag ordförande i allergiföreningen i Stockholm. Jag var under
många år den på kansliet som hade hand om stadgefrågor men
också "Framtidsgruppen" i början på seklet och har arbetet med vår
organisation 2010–13 "Framtid för förbundet".

Presentation av valberedningens
förslag till forskningsfonden

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 tycker att
Robert inom forskningsfonden måste få fortsätta nästa tre år.
Om mig
Jag brinner för att alla personer med astma- och/eller allergi har rätt
till ett gott liv. Att få samhället att ta ansvar för allergifrågorna är det
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som känns mest angelägen. Det är viktigt att förbundet fortsätter att
arbeta för en nationell handlingsplan mot allergi. I arbetet för att få till
ett bättre samhälle är samverkan med professionen nödvändigt och
centralt. En annan viktig uppgift är att ha en väl fungerande vård med
en ny generation allergologer och allergisjuksköterskor.
Bakgrund
Robert är VD för Ågrenska AB (Ågrenska Stiftelsen) och aktiv i
förbundet sen början av 1980-talet och var med och startade 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 bl.a. Han har också haft
internationella uppdrag genom EFA.

Ingrid Källström Bengtsson, Växjö,
Kronobergs län
Ledamot – omval
Valberedningens motivering
Ingrid har ett stort engagemang i forskningsfrågor, specialpedagogisk
yrkeskunskap. Med erfarenhet av astma- och allergi i familjen samt
erfarenhet som forskningspartner har hon tagit del av forskning på
området.
Om mig.
Jag skulle gärna vilja forska själv men saknar förutsättningar för
detta. Att få vara delaktig som ledamot i fondstyrelsen inom ett
område som intresserar mig mycket skulle vara ett fantastiskt tillfälle
att få känna sig delaktig i forskarvärlden. Skolutveckling är mitt
brinnande intresse och jag tror att skolan måste utveckla
undervisningen så att alla elever kan vara delaktiga oavsett
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funktionshinder. För att kunna förändra måste vi veta vad som hjälper
alla med allergisjukdom. Jag har som ledamot i fonden de två
senaste mandatperioderna sett mer från insidan vad forskningen
betyder för utveckling av nya sätt att hjälpa personer med
allergisjukdom.
Bakgrund
Är sedan 2010 en utbildad forskningspartner för Astma-och
Allergiförbundet och har medverkat i professor Sven-Erik Dahléns
forskningsprojekt om födoämnesallergi och livskvalitet. Ingrid är
utbildad specialpedagog och jobbar idag som biträdande rektor i
grundskolan på en F-6 skola.

Lena Bertilsson, Hallsberg,
Örebro län
Ledamot – Omval
Valberedningens motivering
Lena har stort intresse kring forskning. Hennes erfarenhet från sitt
arbete som biomedicinsk analytiker och processansvarig för allergi
och celiaki är värdefulla och liksom hennes egna och familjens
erfarenheter av astma och allergi. Genom sitt engagemang kommer
hon att tillföra viktig kunskap till forskningsfondens arbete.
Om mig
Jag vill att forskning ska komma framåt, drömmen är att människor
inte ska behöva vara allergiska alls. Jag vill vara med i
forskningsfonden för att jag är intresserad av forskning inom allergi
och immunsystemet. Genom mitt arbete har jag analyserat en del
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prover i forskningssyfte åt forskare, vilket gjort att jag fått lite inblick i
forskningsvärlden och det har ökat mitt intresse för dessa frågor.
Bakgrund
Jag jobbar som Biomedicinsk analytiker på ett immunologiskt
laboratorium. Där är jag processansvarig för allergi och celiaki. Jag
jobbar mest med rutinarbete men har lite erfarenhet av forskning
genom mitt arbete. Jag har varit medlem i Astma-och allergiförbundet
sedan mitten av 90-talet och varit aktiv medlem sedan år 2000. Har
själv astma och allergi, är allergisk mot bl.a. födoämnen, pollen,
mögel och pälsdjur. Har 2 barn som båda har astma och allergier. Är
nu v. ordförande i Södra Närke Astma-och allergiförening. Jag är
delaktig på de aktiviteter vi har i föreningen, vi jobbar mycket för att få
in mera barnfamiljer

Susanne Rosén, Hägersten,
Region Stockholm – Gotland
Nyval, tidigare ersättare
Valberedningens motivering
Susanne har med sina erfarenheter och som aktiv i bland annat Unga
Allergiker skaffat sig god kunskap inom området. Hon har varit
forskningspartner under ca 5 år och vi tror att Susannes stora
engagemang och erfarenhet kommer vara av stort värde i
forskningsfonden.
Om mig
Civilingenjör, arbetar som frilansande vetenskapsskribent. Hämtar
livskraft när jag umgås med familj och vänner, dansar, vandrar i
naturen, åker skidor, går på bio och lyssnar på musik. Valdes till
suppleant i fondstyrelsen 2015, ett väldigt kul, viktigt och
engagerande uppdrag som jag gärna fortsätter med. Hoppade även
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in som tf. fondsekreterare hösten 2017 i skarven mellan Hanna
Vihavainen och Jonas Binnmyr.
Bakgrund
Medlem i Astma- och Allergiförbundet sedan ca 40 år tillbaka. Var
mycket aktiv i AAF som ung, var med och startade Unga Allergiker
och satt även i förbundsstyrelsen en period. Har varit
forskningspartner sedan 2013, bland annat i ett tvärvetenskapligt
projekt om kognitiv beteendeterapi via internet för atopiskt eksem och
klåda, på KI.
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Susanne Hejra, Vallentuna,
Region Stockholm – Gotland
Omval

Valberedningens motivering
Susanne är forskningspartner, har suttit i forskningsfonden i två
perioder. Hon är mycket duktig och engagerad i forskningsfrågor.
Valberedningen anser att Susanne är en viktig person för
fondstyrelsen.
Om mig
Denna uppgift ligger mig varmt om hjärtat av olika skäl, både med
erfarenhet som brukare och utifrån ett yrkesmässigt perspektiv. Jag
arbetar på Stocksunds vårdcentral i Danderyd som distriktssköterska
och verksamhetschef och jobbar dagligen med frågor som berör
tillgänglighet och rätt vård vid rätt tid för alla. Vården förändras
mycket nu och det är spännande att vara delaktig i det arbetet. Är
mycket intresserad av olika förbättringsarbeten både små och stora.
Arbetet i forskningsfonden har varit en viktig del genom åren och det
är spännande att ha möjlighet att påverka framtidens forskning utifrån
brukarperspektiv.
Bakgrund
Mina barn har båda haft det tufft med matallergi och en med astma.
Det har varit svårt i skolan och vi har fått kämpa. Även jag själv har
allergier och astma som följt mig genom hela livet. Jag är
forskningspartner och tror på ett fortsatt deltagande är av stor vikt för
forskningen inom området som berör oss alla och kommande
generationer.
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Gisela Peterson, Malmö,
Skånes län
Omval

Valberedningens motivering
Gisela har mycket goda kunskaper i ekonomi, vilket är en stor tillgång
för forskningsfonden. Hon sitter även i förbundsstyrelsen vilket är
värdefullt för båda styrelserna.
Om mig
Under 25 år så har jag lärt mig att ha barn med svår allergi och
astma, är som att slå huvudet i väggen, energikrävande och ensamt.
Det blir inte bättre för att barnen sedan blir vuxna, problemen
förändras bara. En brännande fråga är hur vi skapar ett värde för
individen så att personen vill bli medlem och delta i föreningslivet hos
oss. Det finns mycket kvar att arbeta mot för att människor med
astma och allergi ska få bättre levnadsvillkor. Mina erfarenheter inom
ekonomi och allergi/astma samt mitt engagemang ställer jag med
glädje till Förbundets förfogande för en ny mandatperiod.
Bakgrund
Gisela är egenföretagare med inriktning mot ekonomi/administration
och bygg/renovering. Gisela Petersson, är 55 år, gift, har 3 vuxna
utflugna barn och bor i Höör. Hon har lång erfarenhet av extremt
omfattande födoämnes- och miljöallergier och mycket svår astma.
Dessutom är hon väl insatt i områden som rör allergisanering,
installation av slutet ventilationssystem och ansökan om vårdbidrag
och bostadsanpassningsbidrag. Hon har suttit i förbundsstyrelsen i 6
år.
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Eva-Maria Dufva, Stockholm,
Region Stockholm – Gotland
Nyval
Valberedningens motivering
Eva-Maria har bred erfarenhet av hela etablissemanget inom vård
och forskning och kan bli en stor tillgång för Stiftelsen Astma- och
Allergiförbundets forskningsfond.
Om mig
Jag arbetar som intressepolitisk chef på Reumatikerförbundet, med
ansvar för press och internationellt arbete. Tidigare (1996–2017)
arbetade jag på Astma- och Allergiförbundet, där jag anställdes som
informatör och slutade som pressansvarig och handläggare för
vårdfrågor. Jag har även arbetat ett antal år inom näringslivet på
Kodak AB, och inom Stockholms läns landsting på IT-avdelningen.
Bakgrund
Eva-Maria och hennes familj har erfarenheter av svåra allergier. EvaMaria vill bidra till att viktig forskning inom området blir verklig. Hon
har som framgår ovan stor och lång erfarenhet av hela
etablissemanget inom vård och forskning och kommer att bli en stor
tillgång i Forskningsfonden.
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Gunnar Hellberg, Älvsjö,
Region Stockholm – Gotland
Suppleant – omval
Valberedningens förslag
Gunnar har varit ledamot sedan 2004. Gunnar har varit
styrelseledamot i Astma- och Allergiföreningen i Stockholm under
många år och även i länsföreningen några år. Hans intresse och
kunskap för forskningsfrågor är värdefulla för fondens
utvecklingsarbete.
Om mig
Pensionär sedan 8 år, minns därför utan saknad tjärsalvans era.
Under lång tid yrkesverksam inom handikapprörelsens organ för
internationellt utvecklingsbistånd. Dessförinnan olika administrativa
befattningar inom natur- och miljöområdet och idrottssektorn.
Bakgrund
Gunnar är en mångårig ledamot i fondstyrelsen. Tidigare även aktiv
på lokal- och ländföreningsnivå. Uppväxt med klassiska matallergier,
numera omreglerat till celiaki. Numer trendmässigt korrekt som flitig
motionär. Även skaran av barnbarn ser till att hålla mig aktivt
sysselsatt.
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Presentation av valberedningens
förslag till revisorer i förbundet
och forskningsfonden
Birgitta Bäuml, Jönköping,
Jönköpings län
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
få bidra.
Bakgrund
Jag har lång erfarenhet av extremt omfattande födoämnes- och
miljöallergier och mycket svår astma. Dessutom väl insatt i områden
som rör allergisanering, installation av slutet ventilationssystem och
ansökan om vårdbidrag och bostadsanpassningsbidrag.

Astma- och Allergiförbundet │ Valber. förslag 23

Maria Andersson, Astma och Allergi, Karlstad och
Värmland
Nyval

Valberedningens motivering
Maria är mycket kunnig i ekonomifrågor och har revisorerferenhet
bl.a för allergiföreningar. I botten finns ett engagemang att arbete för
ett samhälle anpassat till astma och allergi. Hon är därmed 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 följande föreningar: Astma
och Allergi, Karlstad och Värmland. SMC (Sveriges Motorcyklister)
Värmland. Har nyligen även varit ordförande i en
bostadsrättsföreningen men frånträdde denna roll i samband med
flytt. Har nyligen avslutat en tjänst som ekonomichef på Vesuvius
Scandinavia i Åmål för att istället börjat jobba som konsult på Stanza
redovisningsbyrå i Karlstad.
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Mikael Forsberg
Suppleant – nyval

Valberedningens motivering
Mikael har varit aktiv i många år inom Astma- och Allergiförbundet.
Dels som lokalföreningskassör, suppleant i förbundsstyrelsen samt
förtroendevald revisor i Astma- och Allergiförbundet samt Astma- och
Allergiförbundets Forskningsfond 1998–1999 samt 2004–2019.
Om mig
Om jag blir vald som revisor ämnar jag att arbeta främst mot
styrelsen och följa dess arbete genom att granska beslut,
beslutsgång, arbetssätt, arbetsfördelning, beslutsmandat, bokslut och
årsredovisning samt den interna kontrollen.
Bakgrund
Arbetar som lösningsarkitekt på Ericsson i Plano. Är utbildad
Civilingenjör Elektro.
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