
 
 
Valberedningens förslag till stadgeenliga val  
vid årsmöte 2021-01-23 
 
Valberedning har bestått av Andreas Tolf (sammankallande), Christina Vigre Lundius, Erik 
Wareborn och Martin Tondel. Ledamöterna har sammanträtt vid fyra tillfällen (1, 16 och 22 
juli samt 18 november) och däremellan haft fortlöpande intern mejlkorrenspondans. 
Valberedning har som underlag för sina förslag under året fört en intern diskussion om 
styrelsens strategiska kort- och långsiktiga sammansättning utifrån riktlinjerna i föreningens 
arbetsordning, deltagit i tre styrelsemöten (januari, september och november 2020), tagit 
del av protokollen från styrelse- och VU-möten, haft kontakt med ledamöter i styrelsen och 
anställda på kansliet, systematiskt gått igenom och fört en dialog med tänkbara nya 
kandidater samt deltagit i utformningen av styrelsens utvärdering och tagit del av resultatet 
därav. 
 
Medlemmarna har i ett anslag på SLMK:s hemsida 2020-08-26 inbjudits att kandidera till 
styrelsen. 
 
Valberedningen står enhälligt bakom samtliga förslag till de stadgeenliga valen på årsmötet 
(styrelse och revisorer) och kan med glädje och tillförsikt presentera ett förslag med 
ledamöter av olika åldrar och olika erfarenheter, geografisk spridning och jämn 
könsfördelning. Vår bedömning är att denna styrelse står väl rustad att möta föreningens 
utmaningar utan att göra avkall på kompetens och erfarenhet. Förslaget publicerads 
stadgeenligt på föreningens hemsida fredagen den 18 december 2020. 
 
Ett förslag på revision av riktlinjerna för valberedningens arbete i föreningens arbetsordning 
kommer att lämnas till styrelsen inför årsmötet.     
 
Uppsala, 2020-12-18 
 
Andreas Tolf 
Christina Vigre Lundius 
Erik Wareborn 
Martin Tondel 



Post Namn Födelseår Yrkeskompetens Nuvarande uppdrag i föreningen Tidigare övriga uppdrag
Ordförande Åsa Lindström 1981 Läkare, specialist i 

akutsjukvård
Ordförande i styrelsen. Medlem i 
IPPNW:s internationella råd.

Studentrepresentant, 
studentsuppleant, 
styrelseledamot, samordnare 
Umeås lokalgrupp.

Sekreterare Meit Krakau 1943 Läkare, specialist i 
geriatrik

Sekreterare i styrelsen. Engagerad i 
Stockholms lokalgrupp, Nätverket 
för kärnvapennedrustning.

Styrelseledamot.

Ordinarie Carin Odhner 1943 Läkare, specialist i 
allmän psykiatri

Styrelseledamot. Aktiv i Stockholms 
lokalgrupp.

Valberedning.

Student-
representant

Clara Brune 1998 Läkarstudent Styrelseledamot 
(studentrepresentant).

Vice ordf David Victorin 1988 Läkare, 
specialisttjänstgöring i 
öron, näsa, hals

Vice ordförande i styrelsen. Styrelseledamot, 
studentrepresentant.

Ordinarie Gunnar Westberg 1938 Läkare, specialist i 
internmedicin och 
njurmedicin, professor i 
medicin

Styrelseledamot. Medlem i 
Vetenskapliga rådet.

Ordförande, styrelseledamot, 
co-president IPPNW.

Ordinarie Jan Larsson 1944 Läkare, specialist i 
anestesi och 
intensivvård, docent

Styrelseledamot. Redaktör Läkare 
mot kärnvapen.

Ordförande, styrelseledamot.

Ordinarie Johannes Norberg 1983 Läkare, specialist i 
geriatrik

Styrelseledamot. Styrelseledamot, valberedning.

Ordinare Vendela Englund 
Burnett

1954 Läkare, specialist i 
allmänmedicin

Styrelseledamot.

Student-
suppleant

Adina Perpåls 1993 Läkarstudent Suppleant i styrelsen.

Suppleant Ann Marie Janson 
Lang

1959 Läkare, docent i 
neurovetenskap

Suppleant i styrelsen. Styrelseledamot, vice 
ordförande, talman för 
IPPNWs internationella råd.Suppleant Benny Petersson 1953 Läkare, specialist inom 

anestesi & intensivvård, 
medicine doktor

Suppleant i styrelsen.

Suppleant Gösta Alfvén 1941 Läkare, specialist i 
barnmedicin, docent

Suppleant i styrelsen. Styrelseledamot, ordförande 
och vice ordförande 
Stockholms lokalgrupp.

Suppleant Karin Svensson 1982 Läkare, specialist i 
allmänmedicin

Valberedning.

Post Namn
Föreningsrevisor Bengt Lindell
Föreningsrevisor, 
suppleant

Karl Henrik Hybinette

Auktoriserad 
revisor

Christina Gotting

Auktoriserad 
revisor, suppleant

Eva Stein

Valberedningens förslag till val av styrelse och styrelsesuppleanter vid årsmöte 2021-01-23

Valberedningens förslag till val av revisorer vid årsmöte 2021-01-23


