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Februari 2021

Anhörigas Riksförbunds extra kongress 2021

Vid nomineringstidens slut 2019-12-31 inför kongressen 2020. konstaterade 
valberedningen att antalet nomineringar till förbundsstyrelsen översteg 
med råge de antal platser som fanns att fördela. 

En väl fungerande förbundsstyrelse bygger på allas i styrelsens samlande kom-
petenser i form av i stor utsträckning egna anhörigerfarenheter kombinerad med 
utbildning, yrkes- och livserfarenheter. En spridning av köns- och åldersaspekter-
na tillför ytterligare positiva viktiga inslag. Anhörigas Riksförbunds struktur med 
lokala föreningar över hela landet ställer också krav på en geografisk fördelning av 
olika förtroendeposter mellan de orter/regioner som deltagit med nomineringar. 

Valberedningen har i sitt förslag i stort kunnat tillgodose denna aspekt. Valbe-
redningen har också i sitt förslag i viss mån kunnat tillgodose en början till en 
jämnare könsfördelning i styrelsen. Likaså har en förbättring kunnat föreslås när 
det gäller åldersstrukturen i förbundsstyrelsen. En viktig utveckling med hänsyn 
till att förbundets uppgift är att tillgodose alla anhörigas behov oavsett ålder, kön 
och diagnos hos den närstående.

Valberedningen har utifrån dessa kriterier tagit del av inkomna nomineringar 
och i sitt nomineringsarbete kunnat konstatera att bland de nominerade finns en 
bredd av ovan nämnda viktiga kompetenser. Valberedningen har därför i sitt för-
slag mer än tidigare kunnat förelägga kongressen ett förslag till förbundsstyrelse 
som ger den bredd som angetts ovan. Detta tillsammans gör att valberedningen nu 
föreslår kongressen besluta om en förbundsstyrelse som tillsammans kan tillgo-
dose det behov som en organisation med Anhörigas Riksförbunds struktur och 
bredd kan kräva.

Vid den framskjutna kongressen i augusti 2020 som genomfördes via poströst-
ning, beslutades att hänskjuta samtliga val, förutom auktoriserad revisor, till en 
extra kongress våren 2021. Med den konsekvensen att nuvarande förtroendevaldas 
mandattider förlängdes samma tidsperiod. Den framskjutna tiden har inneburit 
att valberedningen funnit skäl till smärre förändringar i vårt förslag till kongressen 
2020 vilket framgår av vår skrivelse till extra kongressen 2021. Valberedningens 
förslag sidan 19.

I efterföljande dokument framgår valberedningens förslag avseende vårt uppdrag.

Alf  Andersson
Birgitta Odelstierna  Siv Nilsson
Sonja Hall  Ulla Paulsson

Av lokalföreningar nominerade 
till förbundsstyrelsen:

Namn:  Nomineringar från:

Nominering till förbundsordförande:
Ann-Marie Högberg Stockholms län Nacka Anhörigförening
  Anhörigföreningen i Värmdö
  Järfälla Anhörigförening

Nominering till vice förbundsordförande:
Ingrid Sandelin Skåne län Anhörigföreningen i 
  Hässleholms kommun
  Anhörigföreningen i Hörby
  Anhörigföreningen 300 
  Bjuvs kommun

Nomineringar till ledamöter i förbundsstyrelsen:
Anders Norrman Vä Götalands län Anhörigföreningen Göteborg
Ann-Margret Blomqvist Östergötlands län Anhörigföreningen i Finspång
Bo Neikter Stockholms län Anhörigföreningen i Solna
Brita Karlsson Vä Götalands län Anhörigföreningen Omtanken 
  Ale kommun 
Elisabet Ljungström Vä Götalands län Anhörigföreningen Göteborg
Eva Sixt Hallands län Anhörigföreningen i Kungsbacka
  Anhörigföreningen i Tvååker
Marléne Lund Värmlands län Anhörigföreningen i Karlstad
Kopparklint  Anhörigföreningen i Årjäng
Sandra Wessel Norrbottens län Anhörigföreningen i Piteå
Ulf  Ekberg Stockholms län Sigtuna Anhörigförening

Övrig nominerad ej valbar:
Gunnar Hedberg V:a Götalands län Falköpings Anhörigförening

Efter nomineringstidens utgång har följande nomineringar inkommit:
Marja Hillerström Stockholms län Anhörigföreningen i Södermalm 
  Inkom 12 januari 2020
Solweig Backlund Uppsala län Anhörigföreningen i Uppsala  
  Inkom 20 januari 2020

2019-12-31
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Anhörigas Riksförbunds extra kongress 2021

Valberedningens förslag till antal ledamöter och ersättare i Förbundsstyrelsen

Valberedningen föreslår kongressen besluta
att fastställa antalet ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen till:
- sju ordinarie ledamöter varav en ordförande, en vice ordförande och fem 

ordinarie ledamöter
- två ersättare

Val av förbundsordförande:

Ann-Marie Högberg, Huddinge
Medlem i Anhörigföreningen i Nacka
Född 1949

Ann-Marie har varit ordförande i Anhörigas Riksförbund under de senaste fem 
åren. Ann-Marie har under sin tid som förbundets ordförande engagerat och med 
intresse fullföljt sitt uppdrag och varit en viktigt företrädare för förbundet.

Ann-Marie har en gedigen erfarenhetsbakgrund från sitt yrkesverksamma liv som 
sjuksköterska inom psykiatri, neurologi, med personer med utvecklingsstörning 
och med missbruksvård.

En röd tråd i Ann-Maries yrkesliv och mångåriga politiska engagemang har hand-
lat om hälsa/sjukdom och funktionsnedsättning/funktionshinder. Frågor som 
engagerat henne, inte minst utifrån hur många anhöriga drabbas hårt av samhällets 
bister på kunskap och insatser. Ann-Marie har egna erfarenheter av anhörigstöd.

Anhörigföreningens motivering till nomineringen.
Hänvisning till ovanstående.
Väl känd med ett stort engagemang för förbundet. Kunnig, glad och alltid påläst. 
Lätt att nå. En utmärkt person för uppdraget som förbundsordförande. Har under 
de fem år hon varit förbundsordförande skött sitt uppdrag mycket bra.

Valberedningen föreslår kongressen besluta
att  välja Ann-Marie Högberg, Huddinge till förbundsordförande i
      förbundsstyrelsen
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Val av vice förbundsordförande:

Marléne Lund Kopparklint, Karlstad
Medlem i Anhörigföreningen i Karlstad
Född 1973

Marléne är författare och har utgivit två självbiografiska romaner som baseras 
på hennes uppväxt under en mycket påfrestande hemmiljö. Hennes intressepo-
litiska engagemang inleddes 2004 då hon arbetade inom arbetsmarknads- och 
socialförvaltningen i Karlstads kommun. Marléne har därefter varit kommunalråd 
i Karlstad kommun under två mandatperioder fram till 2018. Under sin tid som 
kommunalråd har hon suttit i ett flertal nämnder inom vård och omsorg. Sedan 
2018 är Marléne riksdagsledamot i Sveriges Riksdag och i det uppdraget finns hon 
i Stockholm tisdag – torsdag varje vecka.

Marléne vill arbeta för att bredda målgruppen för Anhörigas Riksförbund och 
förtydliga för kommuner och regioner vikten av stöd till anhöriga och frivilliga 
anhörigvårdare.

Marléne har i sitt uppdrag som första riksdagsledamot startat upp ett tvärpolitiskt 
anhörignätverk i Riksdagen i syfte att utveckla anhörigfrågorna framåt på högsta 
nivå. Hon har också rest runt i flera kommuner och föreläst hur hon i samarbete 
med lokala anhörigföreningen i Karlstad byggt upp ett föredömligt anhörigstöd 
i kommunen. Hur man skall arbeta vidare så att fler anhöriga får samhällets stöd. 
Mörkertalet är vår tids största utmaning när det gäller dessa frågor men helt avgö-
rande att de tas fram i ljuset.

Marléne ser fram emot ett engagemang i Anhörigas Riksförbund för att bidra till 
att föra anhörigfrågorna framåt.

Anhörigföreningens motivering till nomineringen:
Erfarenheterna av vårt samarbete med Marléne Lund Kopparklint som ordföran-
de i Vård- och Omsorgsnämnden i Karlstad kommun och hennes engagemang i 
Anhörigföreningen i Karlstad motiverar vår nominering.

Valberedningen föreslår kongressen besluta
att välja Marléne Lund Kopparklint, Karlstad till vice ordförande i 
      förbundsstyrelsen  

Val av fem ordinarie ledamöter:

Anders Norrman, Göteborg
Medlem i Anhörigföreningen i Göteborg
Född 1953

Anders har lång anhörigerfarenhet och är aktiv i anhörigföreningens verksamhet.

Han har tidigare erfarenhet som ordförande och ledamot i olika föreningar
Anders är civilekonom och har haft uppdrag som  Produktchef/inköpare inom 
ICA specialvaror, inköpschef  och grundare till Team Sportia samt VD inom New 
balance – ert amerikanskt sportföretag. Viktiga ekonomiska erfarenheter i styrelse-
arbetet. Under många år innan pensioneringen arbetade Anders som gymnasielä-
rare och rektor med undervisning i juridiska och ekonomiska ämnen.

Anders har också genom nätverket ”Gilla Din Ekonomi” hållit föredrag i olika 
sammanhang i ekonomiska och juridiska frågor i syfte att höja kompetensen i 
dessa frågor.

Har stort intresse för ett engagemang inom Anhörigas Riskförbund då förbundets 
frågor ligger honom och familjen nära. Vill gärna ingå i Förbundsstyrelsen och på 
så sätt genom sina kunskaper och erfarenheter vara med och bidra till föra förbun-
dets frågor framåt.

Anhörigföreningens motivering till nomineringen:
Gedigen bakgrund som lärare, egen företagare, chefsbefattningar. Anders är in-
tresserad, drivande och engagerad. Har lång anhörigerfarenhet.

Valberedningen föreslår kongressen besluta
att välja Anders Norrman, Göteborg som ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen.
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Eva Sixt, Göteborg
Medlem i Anhörigförenignen i Mölndal
Född 1945

Eva har under den gångna mandatperioden varit ledamot i förbundsstyrelsen där 
hon genom sin gedigna bakgrund och erfarenheter inom sjukvården tillfört för-
bundet värdefulla kunskaper.

Eva har arbetat som kliniker i patientnära arbete men också med forskning och 
undervisning. Har under ett antal år varit verksamhetschef  för Geriatrik Sahlgren-
ska. Under en viss tid också processansvarig för vården av de mest sjuka äldre på 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Hon har under den gångna mandatperioden medverkat vid framtagning av utbild-
ningsunderlaget till förbundets ”Vidareutbildning för anhörigkonsulenter”. Denna 
bedrivs i form av folkhögskoleutbildning där Eva också medverkar som föreläsare 
om frågor kring etik.

Anhörigföreningens motivering till nomineringen:
Eva är mycket lämplig för fortsatt uppdrag  som ledamot i förbundsstyrelsen ge-
nom sin utomordentligt gedigna kunskaper som geriatriker, forskare och verksam-
hetschef  på Sahlgrenska sjukhuset.

Hon är också känd av kanslipersonalen.

Valberedningen föreslår kongressen besluta
att välja Eva Sixt, Göteborg som ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen.

Ingrid Sandelin, Hörby
Medlem och ordförande i Anhörigföreningen i Hörby.
Född 1943

Ingrid Sandelin har under en lång följd av år varit aktiv inom Anhörigas Riksför-
bund både på lokal som på central nivå. Under senaste mandatperioden har hon 
innehaft uppdraget som vice förbundsordförande. Tidigare har Ingrid också varit 
ordförande i förbundets valberedning under en mandatperiod.

Ingrid är aktiv politiker i Sjöbo kommun och arbetar med Vård och Omsorgsfrå-
gor som hon har lång erfarenhet av. Ingrid är fortfarande idag anhörigstödjare till 
nära vän och har flera frivilliga uppdrag i Hörby kommun.  

Lokalt har hon varit ordförande i Hörby lokalförening sedan starten 2010 och i 
sitt uppdrag har Ingrid varit en viktig företrädare för anhöriga i sina kontakter med 
kommunen och andra samhällsinstanser.

Ingrids kunskaps- och erfarenhetsbakgrund och det förtroendeskapande intryck 
hon ger gör henne lämplig som ordinarie ledamot i Förbundsstyrelsen

Anhörigföreningens motivering till nominering.
Ingrid har ett positivt och medvetet förhållningssätt. Den grundar sig både i 
yrkeskunskap samt i hennes personlighet. Hon är respektfull och lyhörd vilket gör 
henne omtyckt bland anhöriga. God lyssnare. I vår förening visar hon goda led-
aregenskaper, driver föreningen framåt och belyser vikten av en anhörigförening i 
kommunen. Både för yngre och äldre generationer.
Ingrid är målmedveten och påläst. Upplevs lösningsfokuserad, ser både helhet och 
delar. Antar nya arbetsuppgifter som en utmaning.

Valberedningen föreslår kongressen besluta
att välja Ingrid Sandelin, Hörby till ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen.
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Sandra Wessel, Piteå
Medlem i Anhörigföreningen i Piteå.  
Född  1983.

Sandra studerade 2002-2004 Medie, Kommunikation och vetenskap till Kandidat-
examen vid Luleå Tekniska Universitet. I utbildningen ingår bl.a. ”hur kommu-
nikation kan användas för att influera människor på ett socialt, organisations och 
individanpassat sätt.” Sandra har sedan 2017 examen i produktionsteknik, kunska-
per i projektledning, utveckling av arbetssätt och rutiner.

Sandra är förbättringsledare för ideella organisationen ”Love Life Sweden”. Sandra 
har utmärkt samarbetsförmåga och är en lagspelare.

Som förälder till barn med svåra funktionsvariationer och NPF diagnoser (neu-
ropsykiatriska funktionsnedsättningar) samt epilepsi m.m. arbetar hon aktivt för 
att sprida kunskap och acceptans genom att hålla föreläsningar om bl.a. Vilde 
Viktor som är en kopia av hennes 6 årige son med ovanstående diagnos.  Sandra 
utvecklar olika stödgrupper för att fånga upp och stötta andra i tunga situationer. 
Allt i nära samarbete med flera aktörer i Piteå. Har egna Anhörigerfarenheter 
genom sina tre barn  varav två med olika funktionsvariationer varav den yngsta tar 
stor del av föräldratiden.

Sandra ser ett kommande engagemang i Anhörigas Riksförbund som en möjlighet 
att hjälpa till att synliggöra den svåra föräldrarollen med barn med olika funktions-
nedsättningar. Är intresserad att engagera sig i Anhörigas Riksförbund och på så 
sätt vara med och påverka och utveckla strategier för stöd till anhöriga. Ser alla 
anhörigfrågor som viktiga men brinner för frågor som rör föräldragruppen.

Anhörigföreningens motivering till nomineringen:
Sandra har lång erfarenhet som förälder till barn med funktionsvariationer som 
hon också delar med sig i sitt engagemang med föreläsningar och deltagande i 
föräldragrupper som möts för att stärka varandra.
Hon är ung och positiv och intresserad av att arbeta med anhörigfrågor.

Valberedningen föreslår kongressen besluta
att välja Sandra Wessel, Piteå som ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen.

Ulf  Ekberg, Sigtuna
Medlem i Anhörigföreningen i Sigtuna
Född 1949

Ulf  är ledamot i anhörigföreningens styrelse och har i den funktionen varit en 
viktig resurs för föreningen vid förhandlingsbordet vid kommunala kontakter.
Har under många år varit politiskt aktiv bl.a. i fullmäktigegruppen i Stockholm, 
Brand- och Civilförsvarsnämnden samt i stadsdelsnämnder.

Mångårig erfarenhet från föreningslivet där Ulf  har haft uppdrag som ordförande 
och sekreterare. Har också erfarenhet från valberedningsuppdrag.

Administrativ erfarenhet från kontorsarbete. Har undervisat om bl.a. hemskydd 
via Civilförsvarsförbundet.

Ulf  är också väl insatt i EU-frågor och anlitas av företag som föredragshållare 
kring dessa frågor.

Är intresserad av föreningslivet och är beredd att i Anhörigas Riksförbund finnas 
med som en stödjande part både vid nystart av föreningar som att medverka med 
stödjande insatser i föreningar med särskilda behov.

Anhörigföreningens motivering till nomineringen.
Ulf  är kunnig och lätt att samarbeta med. Som sekreterare i Anhörigföreningen 
har han med sin bakgrund varit en stor tillgång i samband med föreningens kom-
munala kontakter. Inte minst i olika förhandlingssituationer. Ulf  har under många 
år haft olika politiska uppdrag inom Stockholms kommun som givit honom bred 
föreningserfarenhet.

Valberedningen föreslå kongressen besluta
att välja Ulf  Ekberg, Stockholm som ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen.
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Val av två ersättare i Förbundsstyrelsen

Ann-Margret Blomqvist, Finspång
Medlem i Anhörigföreningen i Finspång
Född 1950

Ann-Margret har varit ledamot i Finspångs Anhörigförening sedan föreningens 
nystart 2015. Var också aktiv i den tidigare anhörigföreningen som av skilda orsa-
ker blev vilande under några år.

Arbetar aktivt i den lokala anhörigföreningen.

Ann-Margret har under många år arbetat som undersköterska inom demensvården 
i kommunen. På grund av sitt intresse för anhörigfrågor utsågs hon att ingå i ett 
team som under flera år arbetade med uppbyggnaden av kommunens anhörigstöd.
Under innevarande mandatperiod har Ann-Margret varit regelbundet aktiv i An-
höriglinjen.

Hon har erfarenhet av anhörigstöd i familjen.

Anhörigföreningens motivering till nomineringen
Kunnig i anhörigfrågor. Förtroendeingivande. Arbetar med stort intresse och utan 
egenintresse. Bemannar med god insats Anhöriglinjen. Varmt engagemang i det 
lokala anhörigarbetet.
Är under innevarande mandatperiod ersättare i  förbundsstyrelsen, men bör erhål-
la en ordnarie plats.

Valberedningen föreslår kongressen besluta
att välja Ann-Margret Blomqvist, Finspång, som ersättare i förbundsstyrelsen   

Elisabet Ljungström, Göteborg
Medlem  Anhörigföreningen i Göteborg. 
Född 1953

Elisabet är aktiv i Anhörigföreningen i Göteborg och ingår i och leder Anhörig-
föreningens arbetsgrupp ”Påverkan och intressepolitik”.

Hon arbetar vid Bräcke Diakoni som projektutvecklare och har genom sitt 
uppdrag upparbetat ett brett kontaktnät som rör anhörigfrågor. Stor vana vid att 
skriva projektansökningar.

I sitt arbete mot kommunerna försöker hon få dem att synliggöra de anhöriga och 
att de ser anhörigkonsulenterna som en en viktig resurs.

I sitt arbete med anhöriga försöker hon att stimulera dem att se sig själva som en 
resurs och att de är värdefulla.

Hon har har egna anhörigerfarenheter kring frågor som rör psykisk ohälsa.

Anhörigföreningens motivering till nomineringen:
Elisabet är drivande och har väldigt mycket kontakter som kan vara till nytta för 
förbundet. Hon är kreativ och ser alltid nya möjligheter.
Hon leder Anhörigföreningens arbetsgrupp ”Påverkan och intressepolitik”.
Vi nominerar med glädje Elisabet till ordinarie ledamot i styrelsen.

Valberedningen föreslår kongressen besluta
att välja Elisabet Ljungström, Göteborg, som ersättare i förbundsstyrelsen
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Övriga nominerade ej föreslagna av 
valberedningen till ordinarie ledamot/
ersättare i förbundsstyrelsen:

Bo Neikter, Danderyd
Medlem i Anhörigföreningen i Danderyd.
Född 1938

Nominerad av Anhörigföreningen i Solna.
Bo var med och startade Anhörigföreningen i Danderyd för ett 10-tal år sedan och 
var dess ordförande fram till årsmötet 2019.

Bo är skattejurist och har drivit egen firma. Har erfarenhet av styrelseuppdrag i 
ideella och ekonomiska föreningar.

Anhörigföreningen i Solnas motivering till nomineringen:
Bo har mångårig erfarenhet av styrelsearbete och varit föreningsverksam sedan 
40-50 år. Har också under innevarande mandatperiod varit ledamot i förbundets 
Stadgekommitté.

Jurist med mångårig erfarenhet av styrelsearbete. 
Föreningsverksam sedan 40 – 50 år.

Brita Karlsson, Nol
Medlem och ordförande i Anhörigföreningen Omtanke i Ale kommun.
Född 1950

Brita var med och startade Anhörigföreningen Omtanken i Ale kommun för 8 år 
sedan. Hon representerar anhörigföreningen i kommunens Funktionshinderråd.
Genom sitt politiska engagemang är Brita ordinarie ledamot i kommunens Vård- 
och Omsorgsnämnd. Har under ett antal år haft fosterbarn.

Under sin aktiva tid som anställd var Brita facklig engagerad och som sådan  delta-
git i bolagsstyrelsens sammanträden.

Under den senaste mandatperioden har Brita suttit som ordinarie ledamot i För-
bundsstyrelsen.

Anhörigföreningen Omtanke motivering till nomineringen:
Har erfarenhet som ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen under senaste mandat-
perioden. Har stort intresse att finnas med och driva anhörigfrågorna.
Drivande, lyhörd, energisk och kunnig.

Övrig nominerad ej valbar:

Namn:  Nominerade från:

Gunnar Hedberg V:a Götalands län Falköpings Anhörigförening
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Nominerade till ledamöter i revisionen

Namn:  Nominerade från:

Anne Westergaard Skåne län Anhörigföreningen i Hässleholm 
  
Rolf  Lundin Västra Götaland Anhörigföreningen i Vårgårda

Förslag till antal ledamöter i revisionen

Valberedningen föreslår kongressen besluta att fastställa antalet ordinarie ledamö-
ter i revisionen till:
• två ordinarie revisorer varav en sammankallande

Valberedningens förslag till val av 
ledamöter till revisionen under 
mandatperioden 2021 – 2022

Val av ordinarie ledamöter:

Anne Westergaard, Hörby
Medlem i Anhörigföreningen i Hörby
Född 1949

Anne har varit ekonomiansvarig i större internationella företag fram till pensione-
ringen.

Aktiv redovisningskonsult. Kassör i lokal förening. Internrevisor i ett antal fören-
ingar utöver Anhörigas riksförbund.

Anne har under de två senaste mandatperioderna varit en av förbundets förbunds-
revisorer.

Anhörigföreningens motivering till nomineringen.
Anne är noggrann i sitt arbete, kunnig och ansvarstagande i sitt utövande som 
revisor. Har ett stort omvärldsperspektiv både nationellt och internationellt.  Hon 
passar bra som ordinarie revisor för Anhörigas Riksförbund.

Valberedningen föreslår kongressen besluta
att välja Anne Westergaard, Hörby till ledamot och sammankallande i revisionen.
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Rolf  Lundin, Ljung
Medlem i Anhörigföreningen i Vårgårda
Född 1944

Rolf  har under de tre senaste mandatperioderna varit en av förbundets förbunds-
revisorer.

Har akademisk examen i ekonomi och har arbetat som fastighetsmäklare.

Anhörigföreningens motivering till nomineringen.
Med Rolfs bakgrund inom föreningslivet, sin ekonomiska utbildning och framfö-
rallt genom sina senaste 8 år som revisor är han väl lämpad för ett fortsatt uppdrag 
som revisor i Anhörigas riksförbund.

Valberedningen föreslår kongressen besluta
att välja Rolf  Lundin, Ljung till ledamot i revisionen

Nominerade till ledamöter eller ersättare i 
Stadgekommittén

Nominering till ordinarie ledamot:
Bo Neikter Stockholms län Anhörigföreningen i Solna
Gunnar Hedberg V:a Götalands län Anhörigföreningen i Falköping

Stadgekommitténs kommentar:

I handlingarna till extra kongressen har förbundsstyrelsen yttrat sig över stad-
gekommitténs förslag till stadgeändringar. Bl.a. har förbundsstyrelsen föreslagit 
extra kongressen besluta att det inte i stadgarna ska finnas krav på en särskild stad-
gekommitté med erforderliga konsekvensändringar i yttrandet angivna paragrafer.
Mot den bakgrunden, kompletterad med skäl som återfinns i valberedningens sär-
skilda skrivelse, återtar valberedningen tidigare nomineringar till stadgekommittén 
som valberedningen gjorde inför kongressen i augusti 2020.

2021-02-18

Anhörigas Riksförbunds extra kongress!

Valberedningen har i sitt nomineringsarbete inför kongressen i april 2020 
nominerat Gunnar Hedberg, som nominerats av Anhörigföreningen i 
Falköping, till ledamot av stadgekommittén. 

Valberedningen har genom förbundsstyrelsens protokoll 2020-12-10, § 119  
konstaterat att Anhörigföreningen i Falköping har lagt ner sin verksamhet, där 
Gunnar Hedberg var ordförande, och är därmed inte  längre en del av Anhörigas 
Riksförbund. I brev till föreningens medlemmar har dessa från förbundskansliet 
erbjudits att ansluta sig till förbundet som direktanslutna medlemmar. Ett erbju-
dande som inte någon ännu hörsammat. 

Valberedningen konstaterar därmed att  Gunnar Hedberg ej längre är medlem 
i förbundet och därmed inte valbar till de uppdrag han nominerats till. Mot den 
bakgrunden har valberedningen beslutat att återta den tidigare gjorda nomine-
ringen av honom till uppdraget i stadgekommittén. Detta innebär att det återstår 
endast en nominerad person till stadgekommittén. 

Valberedningen har också konstaterat att det i kongresshandlingarna framgår 
att förbundsstyrelsen i yttrande över stadgekommitténs förslag gällande förbun-
dets stadgar föreslagit extra kongressen besluta att det inte ska finnas krav på en 
särskild stadgekommittén i förbundets stadgar. Mot den bakgrunden ser valbered-
ningen det inte meningsfullt att försöka finna ytterligare intresserade medlemmar 
att nominera för uppdrag i stadgekommittén. Även ur den aspekten att valbered-
ningen upplevt ett svalt intresse för uppdraget under nomineringsprocessen. Mot 
den bakgrunden återtar valberedningen även nomineringen av Bo Neikter. 

Med hänvisning till det ovanstående har valberedningen beslutat         
att  återta nomineringen av Gunnar Hedberg, Falköping, till stadgekommittén dels  

med hänvisning              
att  han ej längre är valbar dels förbundsstyrelsens förslag till extra kongressen att 

det inte ska finnas en särskild stadgekommitté.
att  återta nomineringen av Bo Neikter till stadgekommittén med hänvisning till 

förbundsstyrelsens förslag till kongressen att det inte ska finnas en särskild 
stadgekommitté. 

Om extra kongressen, mot förbundsstyrelsen förslag, beslutar att stad-
gekommitté ska finnas med i stadgarna föreslår valberedningen.  
att  extra kongressen beslutar uppdrar till den kommande valberedningen att till 

årsmötet 2022 nominera ledamöter till stadgekommittén.

För valberedningen
Alf  Andersson



22 23

Förslag till Valberedning

Förfrågan om nomineringar till valberedningen gick ut i september 2019 med sista 
nomineringsdag den 2 januari 2020. Vid nomineringstidens utgång hade bara An-
ders Sjögren från Anhörigföreningen i Hässleholm nominerats. Efter det har olika 
kontakter tagits för att få fram ett förslag. Sex personer har därmed tillfrågats och 
anmält intresse för att vara med i valberedningen. Detta engagemang känns viktigt 
att ta vara på, efter svårigheterna att få fram namn, så förslaget är att valberedning-
en ska bestå av sex personer.

Förslag till valberedning för kongressperioden 2021-2022

Anders Sjögren Anhörigföreningen i Hässleholm Sammankallande
Gun-Britt Björevall Anhörigföreningen i Karlstad
Marja Hillerström Anhörigföreningen på Södermalm
Lena Hultén Anhörigföreningen Göteborg
Susanne Hultgren Anhörigföreningen i Habo
Ulla Paulsson Anhörigföreningen i Årjäng
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