Lise Lidbäck, 54 år, bor i Solna
Eget funktionshinder, eller närstående till en person med funktionshinder?
Egen diagnos SPSMA. Bland nära anhöriga har det funnits och finns neurologiska diagnoser som Stroke,
Parkinson, PSP och epilepsi
Vad arbetar du med/tidigare yrkeserfarenhet?
Förbundsordförande i Neuroförbundet sedan 2013. Har arbetslivserfarenhet från administration, kommunikation, marknadsföring och
försäljning. Har också haft politiska uppdrag som ordinarie landstingsledamot för L i Stockholms Läns Landsting 2014-2015 då jag
också var vice ordförande i Forskningsberedningen och personalutskottet, samt ersättare i Landstingsstyrelsen. Valde att lämna mina
uppdrag för att kunna ägna all tid åt mitt ordförandeuppdrag.
Tidigare erfarenhet inom styrelsearbete eller föreningsarbete?
Medlem i NHR/Neuroförbundet Järfälla/Stockholm sedan 1990. Blev invald i Förbundsstyrelsen 2009, ordförande från 2013. Har
genom åren haft en mängd olika föreningsuppdrag i olika bostadsrättsföreningar och föräldraföreningar. Ordförande för
insamlingsstiftelsen för muskeldystrofiforskning 2013-2015. Har nuvarande uppdrag som ordinarie ledamot i Stiftelsen Radiohjälpen
inkl. Kronprinsessan Victorias Fond, Stiftelsen Vintersol, Stiftelsen Norrbacka-Eugenia och LikaUnika.
Vilka frågor tycker du är viktiga i den kommande mandatperioden?
Intensifierat fokus på Neurosjukvård, forskning och rehabilitering. Ökad opinionsbildning och utökad medlemsdemokrati. Ett verkligt
aktivt och växande föreningsliv och rekrytering av fler medlemmar. Värna LSS och rätten till personlig assistans. Få bort
åldersdiskrimineringsgränsen 65 år.
Vad kan Neuroförbundet göra bättre i framtiden?
Vi ska bli ännu bättre på att synas i debatten och skaffa oss fler plattformar att verka utifrån. Vår synlighet i olika typer av media ska
fortsätta att öka. Vi ska fortsätta att bygga på våra snabbt växande nätverk inom våra intressefrågor och olika typer av samverkan och
samarbeten. Vi ska också lägga stor kraft på framtidens föreningsliv. Tillsammans ska vi bygga framtidens Neuroförbund!
Beskriv dig själv i fyra ord
Handlingskraftig, hängiven, social, kommunikativ
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Johan Gunnarson, 44 år, bor i Solna
Eget funktionshinder eller närstående till en person med funktionshinder?
Egen diagnos, muskelsjukdom FSHD
Vad arbetar du med/ eller tidigare yrkeserfarenhet?
Ingenjör: projektledning, anläggningsprojektering, produktutveckling
Tidigare erfarenhet inom styrelsearbete eller föreningsverksamhet?
Neuroförbundet: Förbundsstyrelsen (fr.o.m. 2013), Stockholms lokalförening (fr.o.m. 2011).
Bostadsrättsförening 450 lägenheter: Vice ordförande (fr.o.m. 2013)
Tidigare år: Styrelse- och föreningsaktiv i idrottsförening och båtklubb (bl.a. drivande i uppstart av segling för
rörelsehindrade).
Vilka frågor tycker du är viktigt i den kommande mandatperioden?
Att vi startar en resa där framtidens föreningsliv formas. Att vi vågar prioritera för att vara tydliga och självklara inom
området Neurologi.
Vad kan Neuroförbundet göra bättre i framtiden?
Neuroförbundet kan bli ännu bättre på att uppmuntra och tillvarata engagemang hos både nya och gamla medlemmar.
Neuroförbundet borde ännu mera kunna uppfattas som ett förbund som man vill stödja, även om man inte har egen
diagnos.
Beskriv dig själv i fyra ord.
Framtidsinriktad, Strategisk, Innovativ, Strukturerad
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Johanna Andersson, 35 år, bor i Västerås
Eget funktionshinder eller närstående till en person med funktionshinder?
Jag har Limb-girdle muskeldystrofi (skulder-bäcken-muskeldystrofier)
Vad arbetar du med/ eller tidigare yrkeserfarenhet?
Idag driver jag ett eget assistansföretag, äger och driver en egen butik och är anställd av Independent Living
Institute. Jag har tidigare arbetat med att anordna utbildningar för ishockeyledare, enklare bokföring och
webbdesign.
Tidigare erfarenhet inom styrelsearbete eller föreningsverksamhet?
Fyra år i förbundsstyrelsen i Neuroförbundet, ca 8 år som ordförande i Neuroförbundet Västerås, ledamot i
bostadsrättsföreningen där jag bor, ledamot i Västmanlands Idrotten och SISU Idrottsutbildarna Västmanland
samt vice ordförande i föreningen Med lagen som verktyg.
Vilka frågor tycker du är viktigt i den kommande mandatperioden?
Frågor som rör rätten till egna val och rätt att delta i samhället på sina egna villkor. Då jag själv har assistans
dygnet runt brinner jag extra mycket för den frågan. Jag är också väldigt engagerad i tillgänglighetsfrågor.
Vad kan Neuroförbundet göra bättre i framtiden?
Vi kan bli bättre på att kommunicera ut allt fantastiskt arbete vi gör både i våra föreningar och förbundet. Alla
som är så engagerade i Neuroförbundet och ändå tror jag vissa medlemmar inte känner samhörighet. Vi kan
också utveckla vår organisation mer för att passa vår nutid bättre.
Beskriv dig själv i fyra ord
Envis glad stark tålmodig
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Karin Rudling, 59 år, bor i Sollentuna
Eget funktionshinder eller närstående till en person med funktionshinder?
Inga egna funktionshinder. Har arbetat inom rehabiliteringsmedicin sedan 1991.
Vad arbetar du med/ eller tidigare yrkeserfarenhet?
Utbildad läkare vid Karolinska Institutet. Examen 1986. Legitimerad 1991. Har arbetat inom Rehabiliteringsmedicin sedan 1991. Specialist inom
rehabiliteringsmedicin 1997.Sedan 2000 arbetat som verksamhetschef. 2000-2004 på Karolinska Sjukhuset. 2004-2010 på Danderyds Sjukhus.
2010 till 2016 verksamhetschef inom Neurologi, Akademiska Sjukhuset. 2016-pågående; verksamhetschef, Rehabiliteringsmedicin och Primärvård,
samt Chefläkare vid Stockholms Sjukhem. Har under en kort period varit inskrivande läkare på Mälargården. Har också under min vidareutbildning
deltagit i den inventering av spinalskade panoramat i Stockholm som senare resulterade i skapandet av Spinalis-kliniken.
Tidigare erfarenhet inom styrelsearbete eller föreningsverksamhet?
Hamnar ofta i styrelsearbete. Alltsedan ungdomsåren, elevrådet, suttit i styrelsen för olika idrottsföreningar, Högbo GIF, Stockholms Spårvägars
friidrottssektion, tävlingsledningen för Stockholm Marathon, under de första spännande, nyskapande åren, 1979-1983. Ordförande i Idrottsutskottet
under studietiden. Delaktig i styrelsen på barnens Montessori-förskola. Ordförande i Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin 2011-2016. Suttit
som ordförande i Specialitetsföreningarnas Representantskapsmöte, Läkarförbundet, 2015-2017. Lämnade uppdraget halvårsskiftet 2017. Under en
period 2008-2012 satt jag i styrelsen för ett kommersiellt bolag som har utvecklat rehabtjänster i Spanien. Health and Care, Enriched Life. Sedan
2014 varit förste vice ordförande i Handikapprådet i Sollentuna. Representerandes Liberalerna.
Vilka frågor tycker du är viktigt i den kommande mandatperioden?
Delta i det stora paradigmskifte som är på gång inom sjukvården där sjukvårdspersonal mer kommer att få coachande roller. Också att utbilda
medlemmarna om sina möjligheter att vara förberedd inför mötet med sin läkare via "Journal via nätet" Viktigt att neuroförbundets medlemmars
frågor inte tappas bort i detta viktiga förändringsarbete som kommer att pågå inom sjukvården de närmaste tio åren.
Vad kan Neuroförbundet göra bättre i framtiden?
Tror att Neuroförbundet kan bli tydligare visavi allmänheten med sitt uppdrag och vem man är till för. Också sprida kunskap inom befolkningen hur
det kan vara att leva med ett funktionshinder.
Beskriv dig själv i fyra ord.
Energisk, inspirerande, uthållig och något envis
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Patrik Magnusson, 50 år, bor i Ljungskile
Eget funktionshinder eller närstående till en person med funktionshinder?
Inget
Vad arbetar du med/ eller tidigare yrkeserfarenhet?
Jurist, arbetar med funktionsnedsattas rättigheter.
Tidigare erfarenhet inom styrelsearbete eller föreningsverksamhet?
Har tidigare suttit i NHR´s förbundsstyrelse.
Styrelseordförande i ett bolag som drev en högstadieskola på uppdrag av en föräldraföreningen.
Vilka frågor tycker du är viktigt i den kommande mandatperioden?
Att intressepolitiskt påverka så att vi kan ändra den negativa utvecklingen som nu är när det gäller funktionsnedsattas
rättigheter
Vad kan Neuroförbundet göra bättre i framtiden?
Att få fler som är i behov av förbundets verksamhet att bli medlemmar.
Beskriv dig själv i fyra ord.
Noggrann, framåtskådande, aktiv och prestigelös.
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Peder Westerberg, 50 år, bor i Västra Selet, Umeå
Eget funktionshinder eller närstående till en person med funktionshinder?
Har många vänner som är engagerade i Neuroförbundet.
Vad arbetar du med/ eller tidigare yrkeserfarenhet?
Jobbar för närvarande som kommunalpolitiker på heltid. Har tidigare jobbat som platschef på ett åkeri och har även varit egen företagare
Tidigare erfarenhet inom styrelsearbete eller föreningsverksamhet?
Ordförande Tegs SK huvudförening, Ordförande Tegs SK hockey, Ordförande Udominate Basket, Ordförande Västerbottens basketförbund,
Ekonomiskt utskott Svenska basketförbundet, Ordförande Game Time BBK, Ordförande Neuroförbundet Västerbotten över 17 år, Ordförande
HSO Västerbotten (länstäckande paraplyorganisation som samordnar funktionshinderrörelsen) styrelseledamot Röda korset Umeå.
Sen har jag också genom politiken suttit i många styrelser
Regionfullmäktige, Kommunstyrelse, Kommunstyrelsens arbetsutskott, Näringslivs och planeringsutskott, Krisledningsnämnd, Umeå
kommunföretags styrelse, Umeå Badhus AB styrelse, INAB (Umeå kommuns infrastrukturbolag), Umeå centrumutveckling, Hörnefors
företagarcentrum, Socialnämnden, Jämställdhetsutskott, Pensionärsrådet, Folkhälsorådet, Kollektivtrafikutskott Regionen, Byggnadsnämnd,
Kommunfullmäktige, regionfullmäktige, Vice ordförande i färdtjänsten, Vice ordförande kollektivtrafiken, AC konsensus och gruppledare
Liberalerna Umeå
Vilka frågor tycker du är viktigt i den kommande mandatperioden?
LSS och Rehabilitering är två viktiga frågor. Sen tycker jag opinionsbildning är oerhört viktigt
Vad kan Neuroförbundet göra bättre i framtiden?
Vill börja med det positiva! Jag har varit med i Neuroförbundet i 17 år och jag tycker att förbundet är på rätt väg i sitt arbete. Det fungerar otroligt
bra för oss i Västerbotten. Sen tycker jag också att man har lyckats bra med opinionsbildning. Namnbytet var också mycket positivt. Sen tycker
jag att förbundet skulle satsa på en typ av Regionombud och det är något som behövs för att hålla våra föreningar levande
Beskriv dig själv i fyra ord.
Snäll positiv, nätverkare, energisk
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Petra Nilsson, 52 år, bor i Karlskoga
Eget funktionshinder eller närstående till en person med funktionshinder?
Jag har MS sedan år 2000
Vad arbetar du med/ eller tidigare yrkeserfarenhet?
Kanslist på Neuroförbundet Örebro län
Tidigare erfarenhet inom styrelsearbete eller föreningsverksamhet?
Förbundsstyrelseledamot 4 år. Sedan jag fick min diagnos har jag varit aktiv som
styrelseledamot/sekreterare i Neuro Kga-Dfs och Örebro län. Vice sekreterare i HSO Karlskoga och
Vice sekreterare/vice ordförande i DHR Karlskoga avdelningen
Vilka frågor tycker du är viktigt i den kommande mandatperioden?
Rehabilitering, hjälpmedel och flexjobb
Vad kan Neuroförbundet göra bättre i framtiden?
Fortsätta arbeta aktivt med aktuella frågor. Förbättra och utveckla förbundet för att få med fler
medlemmar och därav även fler yngre medlemmar med hjälp av förändrat
arbetsupplägg/arbetsgrupper inom viktiga frågor
Beskriv dig själv i fyra ord
Glad, positiv, lyhörd, innovativ
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Uno Johansson, 70 år, bor i Töreboda
Eget funktionshinder eller närstående till en person med funktionshinder?
Har MS Fick diagnosen 1994.
Vad arbetar du med/ eller tidigare yrkeserfarenhet?
Före min pensionering 2011 jobbade jag som Försäljningschef hos Lantmännen /Kronfågel ab, med ansvar för säljkår
konsument, 14 fältsäljare som bearbetade dagligvaruhandel i Sverige, budget samt personalansvar, jobbade med
planering av aktiviteter samt marknadsföring mot handeln.
Tidigare erfarenhet inom styrelsearbete eller föreningsverksamhet?
Ledamot i Neuroförbundets förbundsstyrelse. Min lokalföring är Skövde , som tillhör Skaraborg länsförbund. Är med
som suppleant i styrelse lokalföreningen i Skövde, tidigare kassör i länsförbundet.
Vilka frågor tycker du är viktigt i den kommande mandatperioden?
Öka medlemsantalet, Lyssna på medlemmarna, hitta nya infovägar, Jobba mot samma mål i Alla föreningar.
Bättre uppföljningar. Öka insatserna för att få samma vårdresurser i hela Sverige, Bostadsort skall inte styra dina
möjligheter till Vård , Rehab, Hjälpmedel, Fortsätta att bygga på vår organisation, bli moderna och lyhörda, snabba
riktiga beslut!
Vad kan Neuroförbundet göra bättre i framtiden?
Jag vill att Neuroförbundet stärker sin roll som samtalspartner i olika sammanhang, vi skall bli den man naturligt tar
kontakt med i neurologiska frågor. Vi skall bli den part man vill jobba med.
Vi skall alltid ligga i framkant, jobba för våra medlemmars bästa i främsta hand.
Beskriv dig själv i fyra ord.
Engagerad, lyhörd, lyssnare, idérik, påläst.
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Ann Bubère, 60 år, bor i Trosa
Eget funktionshinder eller närstående till en person med funktionshinder?
MS, progressiv.
Vad arbetar du med/ eller tidigare yrkeserfarenhet?
Numera web shop med hundprodukter/hundapotek. Tidigare hundfysioterapeut med egen praktik, butik och veterinärmottagning.
Dessförinnan arbetade jag som ekonom i många år. Även administration.
Tidigare erfarenhet inom styrelsearbete eller föreningsverksamhet?
Jag är ordförande i Neuroförbundet Södertälje-Nykvarn. Är också medlemsambassadör för Neuroförbundet. Är aktiv i föreningen
Munskänkarna. Har tidigare varit aktiv styrelsemedlem inom olika hundklubbar. Jag har också arbetat i styrelsen för en ridklubb och en
bostadsrättsförening.
Vilka frågor tycker du är viktigt i den kommande mandatperioden?
Rehabiliteringsteam för alla. Kontinuerliga rehabiliteringsinsatser, inte enstaka insatser. En utbildning, minst 2 år, gärna 3 år, för att kunna
bli Personlig assistent. Kandidatexamen?? Detta skulle framöver innebära ytterligare forskningsinsatser inom bl a neurologi. Legitimation
skulle säkerställa en hög och jämn kvalitet för de som är i behov av personlig assistans. En win-win situation både för mottagarna och
samhället.
Vad kan Neuroförbundet göra bättre i framtiden?
Fortsätta vara aktiva inom offentlig sektor, men även inom neurologisk privatvård. Vara en självklar partner i frågor inom funktionshinder
med neurologiskt perspektiv. Upparbeta goda relationer/kontakter med utbildningssektorn i Sverige och utomlands. Fler medlemmar behövs.
Alla åldrar.
Beskriv dig själv i fyra ord.
Positiv, kreativ, engagerad, ödmjuk.
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Kerstin Kjellin, 50 år, bor i Upplands Väsby
Eget funktionshinder eller närstående till en person med funktionshinder?
Jag har MS och jag fick min diagnos för 20 år sen, 1997.
Vad arbetar du med/ eller tidigare yrkeserfarenhet?
Jag är jurist men sedan februari 2016 uppbär jag hel sjukersättning. Innan dess arbetade jag i 15 år som jurist på Skatteverket i Stockholm med
ekonomisk brottslighet hos oseriösa företag. Sedan 2010 arbetar jag ideellt som rättsombud på Neuroförbundet och hjälper medlemmarna att
överklaga sina avslagsbeslut från Försäkringskassan.
Tidigare erfarenhet inom styrelsearbete eller föreningsverksamhet?
Sedan jag blev medlem i Neuroförbundet 1997 har jag tillhört lokalföreningarna Norrort, Järfälla-Upplands Bro och Stockholm med uppdrag som vice
ordförande i Järfälla-Upplands Bro och styrelseledamot och ledamot arbetsutskottet i Stockholm. Jag har ingått i valberedning i Stockholms
länsförening de 2 senaste perioderna. Jag har suttit i Neuroförbundet Riks styrelse sedan kongressen 2013 och varit Lises ersättare i Lika Unika
nästan lika länge. Jag är också styrelsens representant i forskningskommittén. Utöver ovanstående är jag kassör i Västerorts Handikappidrottsklubb
sedan 2015 och innan dess var jag styrelseledamot i några år.
Vilka frågor tycker du är viktigt i den kommande mandatperioden?
Just nu är det regeringens LSS-utredning och arbetet med att återupprätta assistansreformen som ligger högst på min intresselista men detta kan
skifta beroende på vad som händer i samhället. Jag har ett grundintresse för allt som är viktigt för personer med funktionsnedsättning som att
forskning bedrivs, att läkarbehandling och rehabilitering erbjuds, att de som vill och kan får arbeta, att färdtjänsten fungerar, att kollektivtrafiken och
allmänna inrättningar är tillgängliga, att alla får de hjälpmedel man behöver m.m. och att regionala skillnader inte enligt lag ska få förekomma.
Vad kan Neuroförbundet göra bättre i framtiden?
Neuroförbundet måste bli bättre på att attrahera nya medlemmar för om vi inte gör det går vi mot en säker nedmontering. Om alla de bra saker vi gör
inte backas upp av medlemmar utarmas förbundet på ekonomiska och personella resurser och vår röst blir svag. Föreningslivet måste inkluderas
bättre i allt som händer och sker på riksnivå.
Beskriv dig själv i fyra ord.
Systematisk, Konsekvent, Arbetsvillig, Teaminriktad
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Therése Lange, 47, bor i Strängnäs
Eget funktionshinder eller närstående till en person med funktionshinder?
Tidigare närstående i ALS.
Vad arbetar du med/ eller tidigare yrkeserfarenhet?
Jobbar som konsult på en PR–byrå Narva som teamchef och partner. Ett bolag med 55 anställda.
Tidigare erfarenhet inom styrelsearbete eller föreningsverksamhet?
Jag har ett förflutet som ungdomspolitiker. I min yrkesverksamma roll är jag ofta inne i företagsstyrelser och jobbar med olika
uppdrag, allt ifrån att utbilda inom krishantering, internkommunikation och ledarskap i förändring m.m
Vilka frågor tycker du är viktigt i den kommande mandatperioden?
Det som kongressen beslutar sig för denna helg blir våra viktigaste områden att jobba med framöver. Hur kan Neuroförbundet
blir mer synliga i påverkansarbete och kampanjer. ”Syns man inte finns man inte” - det är inte bara ord. Konkurrensen om
uppmärksamhet är stenhård. Sociala medier, digital marknadsföring, kampanjer m.m. kopplat till våra frågor som vi vill driva
det tror jag är en av många nycklar till framgång.
Vad kan Neuroförbundet göra bättre i framtiden?
Jag tror att vi kan bli effektiva i att ta plats i debatten om hur ett framtida sjukvårdssverige skall se ut. Många av våra
medlemmar är stora konsumenter av hälso-sjukvård på olika sätt. Ord som personcentrerad vård, vårdplaner, packe flöde,
spetspatienter är bara några exempel. Hur står vi oss där? Hur kan vi sätta vår stämpel på dessa frågeställningar?
Beskriv dig själv i fyra ord.
Energisk, Prestigelös, Doer, Nyfiken
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