
 
 
 

Valberedningens förslag på ledamöter i Demensförbundets/Demensfondens 
styrelser för perioden 2022 – 2025, för val på kongressen 7 – 8 maj 2022. 

Ordförande, nyval.                                                                                                                   

Liselotte Björk, Stockholm. 63 år. Utbildad  inom demens/äldreomsorg. 
Utbildare. Medlem i Linköpings demensförening. 

Ordinarie ledamot, nyval: 

Krister Håkansson, Stockholm. 69 år Lärare i Psykologi. Medlem i 
Stockholms demensförening.  Forskare.  Doktorerade 2016 i en avhandling om 
risken att drabbas av demens vid social isolering. 

Evabritt Johansson, Lerum. 70 år Distriktssköterska med pedagogisk 
vidareutbildning. Handledare. Startade demensföreningen i Lerum. 

Johan Karlman, Boden. 47 år Sekreterare i Bodens demensförening. F.d 
anhörig.  Arbetar som yrkesofficer. 

Noomi Hertzberg- Öberg, Nynäshamn. 56 år Medlem i demensföreningen i 
Nynäshamn. Silviasjuksköterska. Arbetar på minnesmottagning med 
utredningar. 

Peter Almroth, Norrköping , 64 år. Arbetat på Studieförbundet Vuxenskolan. 
Ledamot i Norrköpings demensförening. God man för demenssjuka personer. 

Margareta Svensson, Nyköping, 67 år. Ordförande i Nyköping/Oxelösunds 
demensförening. Har arbetat som förbundskonsulent i Demensförbundet. 

Ulf Anderssson, Trollhättan, 63 år Ulf är styrelseledamot i 
Trollhättan/Vänersborgs Demensförening. Erfarenhet som anhörig. Är 
engagerad i Yngre Nätverket.  

Lena Kock, Tystberga, 58 år.  Är kassör i Nyköping/Oxelösunds 
Demensförening sedan 4 år tillbaka. Demensvårdsutvecklare.  

Ledamot ersättare, nyval  

Helen Lindermann, Sala. 75 år. Ordförande Sala demensförening .Stor 
föreningserfarenhet. 

Ulrika Fredh, Göteborg, 58 år.  Arbetar åt Mölndals Stad som Seniorguide 
med utökat uppdrag. Styrelsemedlem i Mölndal/Härryda´s Demensförening. 



 

Revisor, omval   

Bengt Adielsson, Stenungsund, 66 år. Fd företagare. Revsior i STOs 
demensförening. Musikant, samt leder en demenskör sedan flera år.  

Nyval 

Elisabeth Berglund-Lind, Stockholm, 65 år. Nyligen pensionär efter att ha 
arbetat som ekonom på Demensförbundets kansli i 16 år. 

Ersättare, nyval 

Olof Arvidsson, Ystad, 77 år. Ordförande i Ystads demensförening. Före detta 
anhörigvårdare till sin hustru. 

Vakant 

Slutord 

Valberedningen ser styrelsen som ett lag med olika kompetenser och 
erfarenheter. En rad nomineringar har inkommit och valberedningens kontakt 
har skett via digitala intervjuer, där Zoom har använts. Vi har med förtröstan 
kunnat konstatera att det inom Demensförbundet finns flera personer med stort 
engagemang och bred och viktig kunskap inom olika områden, som berör 
Demensförbundet / Demensfonden. Detta bådar gott för framtiden då vi nu går 
in i en avgörande period vad gäller politiskt inflytande och forskning. 
Situationen är ovanlig men nödvändig, att alla styrelseledamöter är nyval. Det 
blir en nystart som måste hanteras på bästa sätt. Vi har under arbetets gång sett 
att alla nominerade har erfarenhet av Demensförbundet på olika sätt. Det finns 
en positiv, framåtblickande samsyn som bådar för en positiv utveckling under 
kongressperioden. 

Alla nominerade, ordinarie och suppleanter är lika viktiga personer i 
Demensförbundet/Demensförbundets  kommande styrelse. 

 

Valberedningen  

Birgitta Fernström, Kiruna, sammankallande 

Gun Gustafsson, Stockholm 

Margareta Kassfeldt, Piteå  

Rut-Maijde Rönngård, Göteborg 

Lisen Ekdahl, Hässleholm 


