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De är 
nya i 
förbunds
styrelsen

CAROLINE ELMSTEDT, 45 år och 
livsmedelsinspektör i Malmö. 
Tidigare ordförande i Neuro Malmö 
och Funktionshinderrådet i Malmö. 
Stor erfarenhet av myndighets-
kontakter, både på tjänstemanna-
sidan och med politiker. 

CHRISTINA BRÄNNSTRÖM, 69 
år, bosatt i Rönninge. Har stor 
erfarenhet av Neuros verksam-
het och brinner för rehabilitering. 
distriktssköterska och har arbetat 
på olika nivåer inom sjukvården. Stor 
erfarenhet av myndighetskontakter. 
Ordförande i Neuro Rehab C-län. 

KARSTEN BECH, 55 år och bor i 
Väring, Skövde kommun. Vice ord-
förande i Neuro Östra Skaraborg och 
sitter med i Funktionsrätt Skaraborg. 
driftig och nytänkande. 

BJÖRN HÄLL KELLERMAN, 32 år och 
bor i Hägersten, Stockholm. Ung, med 
en massa erfarenheter från arbetet 
med funktionshinderfrågor. Stor 
förenings erfarenhet och stor erfaren-
het av att arbeta inom politiken. T.f. 
ordförande i Unga Rörelsehindrade. 

ULRIKA GULDSTRAND, 47 år och 
bor i Genarp. Har lång erfarenhet att 
arbeta i ett riksomfattande förbund. 
Ulrika har varit förbundsordförande 
i Svenska Logopedförbundet under 
många år. Van vid samarbete med 
andra intresseorganisationer. 
Rehabilitering är ett nyckelord för 
henne. 
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Och de blev omvalda

JOHANNA ANDERSSON, 39 år, bor i 
Västerås. driver jag ett eget assistans-
företag, äger och driver en egen butik 
och är anställd av Independent Living 
Institute. Jag har tidigare arbetat med 
att anordna utbildningar för ishockey-
ledare, enklare bokföring och webb-
design. Invald i förbundsstyrelsen i 
Neuroförbundet 2013. Beskriver sig 
själv som envis glad stark tålmodig.

PETRA NILSSON, 56 år, bor i Karlskoga. 
Kanslist på Neuroförbundet Örebro län.
Förbundsstyrelseledamot i 8 år. 
Beskriver sig själv som glad, positiv, 
lyhörd, innovativ.

KERSTIN KJELLIN, 54 år, bor i 
Upplands Väsby. Har suttit i för-
bundsstyrelsen sedan kongressen 
2013.  och varit Lises ersättare i Lika 
Unika nästan lika länge. är också 
styrelsens representant i forsknings-
kommittén. Beskriver sig själv som 
konsekvent, arbetsvillig och Team-
inriktad
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LISE LIDBÄCK, 58 år, bor i Solna. Invald i förbundsstyrelsen 2009. Blev vald till Neuros ordförande första gången 2013. Omvald 2021.
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Grattis Lise du är omvald till förbundsordförande 
– hur känns det?
–Jag är otroligt stolt och hedrad över att ha 
fått ett förnyat förtroende. Mitt engagemang 
och intresse för våra frågor är precis lika 
starkt som när jag blev vald första gången 2013 
och jag ser fram emot att få fortsätta mitt 
arbete tillsammans med alla i vårt Neuro! 

Hur ser du på de kommande fyra åren?
–Vi har en spännande tid framför oss. Inte minst 
ser vi fram emot att få sätta i gång arbetet med 
organisationsöversynen. Vi behöver hitta nya 
arbetsformer för att säkra förbundets framtid 
och denna översyn som hela förbundet kommer 
att vara delaktiga i kommer bli mycket spännan
de att följa. Vi har också en omfattande hand
lingsplan att sätta i verket och jag ser framför 
mig att Neuro skall vara en stark röst och ett 
stöd för våra medlemmar!

Det blev en historisk helt digital kongress, med 
många inblandade och en ny situation för alla, vad 
har du för reflektioner?
– Det var självklart en utmaning. Samtidigt 
hade vi inget val. Pandemin gjorde det omöjligt 
för oss att träffas på de sätt som vi är vana vid. 
Ingen av oss har någonsin varit med om något 

liknande tidigare. Men tack vare alla som 
deltog så gick det över förväntan. 

Vi tar givetvis med oss 
lärdomar inför 

framtiden. Den påbörjade digitaliseringen har 
kommit för att stanna.

Är det något särskilt du vill uppmärksamma?
– Vi som på olika sätt är engagerade i Neuro har 
tillsammans en superkraft. Vi har varandra. 
Vi har under de drygt 60 år som förbundet 
funnits visat oss själva att vi står starka tillsam
mans. Inte minst under pandemin. Tack vare den 
om ställnings viljan och sammanhållningen så 
kunde vi snabbt ställa om och den kommer också 
att hjälpa oss att tillsammans skapa en hållbar 
framtid för vårt förbund!
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”Vi som på olika sätt är 
engagerade i Neuro har 
tillsammans en superkraft.” 
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”Vi behöver hitta 
nya arbetsformer 
för att säkra för-
bundets framtid 




