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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 

FÖRBUNDSSTYRELSE 
 
Ordförande  

Bengt Eliasson  nyval 
bengt.af.eliasson@gmail.com 
Bor snart i Nacka,   
Jag tror bergfast på alla människors vilja och önskan att tillhöra, bidra och ta ledning i sitt liv efter egna 
förutsättningar. Mitt mål och ambition är att med min breda erfarenhet och min djupa kunskap inom 
samhälle, hälsa och sociala sammanhang, bidra till ett inkluderande samhälle med plats för alla. Min 
övertygelse är att jag kan bidra till positiva förändringar i det lilla likväl som i större sammanhang.  
Jag vill fortsätta ha en central roll att spela, naturligtvis i funktionsrättsrörelsernas värld men även som en 
tydligare spelare och pådrivande inom hälso- och sjukvården, inom politiken samt i samhället i stort. 
Som nationell talesperson i funktionsrättspolitiska frågor för mitt parti i 8 år, samt ansvarig för framtagande 
av ny politik och politikutveckling inom området, har jag mycket att bidra med och erbjuda 
funktionsrättsvärlden.  
Min vana av mediakontakter är stor efter alla år som ledande politiker, jag är bra på att sprida budskap och 
driva opinion. Jag är också stark i att lyfta andra i deras roller, jag tänker först och främst på tydliga 
talespersoner bland både medarbetare och styrelse. 
Jag är van ordförande och har stor erfarenhet av att leda möten med starkt olika intressen och åsikter. Det är 
sporrande att hitta gemensamma vägar framåt och söka lösningar i stället för låsningar. 

Ledamöter  
  
Wiveka Jönsson  omval 
Tel 073-705 75 88, w.jsn@hotmail.com 
Bor i Osby, Skåne, 60 år, har epilepsi. 
”Jag är intresserad av intressepolitik, att göra skillnad från grunden. Det är skrämmande vilket oförstående 
allmänheten har om epilepsi, till och med inom sjukvården. Därför är det viktigt att sprida information. Det är 
viktigt att även vuxna personer med epilepsi får lära sig nytt och utvecklas.” 

Jan Boklöv   nyval 
Tel 076-563 01 47, jan.enboklov@gmail.com 
Bor i Stockholm, 56 år, har epilepsi. 
”Jag vill öka kunskapen i skolan om epilepsi. Jag vill öka antalet medlemmar i förbundet.” 

Sara Andersson  omval 
070-277 40 40, sarand06@gmail.com 
Bor i Mariestad, västra Götaland, 34 år, syster har epilepsi. 
”För mig är det viktigt att lyfta hela familjen kring personen som lever med epilepsi. Framför allt att 
uppmärksamma syskonen i en familj. Jag tycker också att barn- och ungdomsverksamheten är väldigt viktig, 
såsom att fortsätta med förbundets lägerverksamhet och om möjligt utöka denna. Jag vill driva frågan om 
anhörigas delaktighet och lyfta vikten av de personer som finns runt den person som lever med epilepsi.” 
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Sven Wernvik   omval 
Tel 076-172 95 41, svenwernvik.sw@gmail.com 
Bor i Anderstorp, Småland, 58 år, frun har epilepsi. 
”Jag vill kunna förbättra livskvaliteten hos personer med epilepsi och deras anhöriga. Vi bör arbeta för att 
våra medlemmar även kan träffas fysiskt.” 

Martin Rådberg  nyval (tidigare suppleant) 
Tel 076-134 51 70, claesmartineliasson@gmail.com 
Bor i Västra Frölunda, Göteborg, 55 år, frun har epilepsi. 
”Jag vill att Epilepsiförbundet ska arbeta för bra epilepsimediciner och rehabträning.” 

Celine Medina  nyval 
Tel 073-708 05 32, celine.medina98@gmail.com 
Bor i Järfälla, Stockholm, 23 år, har epilepsi. 
”Varför skäms så många över sin epilepsi och döljer den? Det ska man inte behöva göra. Det jag helst vill 
driva framåt är att sprida kunskap om att epilepsi är mer än bara en kramp. Det finns många olika typer av 
anfall. Det är också trötthet, inlärningssvårigheter, minnessvårighet m.m. Jag vill få folk att förstå hur det 
faktiskt är att leva med något som inte alltid går att styra över. Och genom att sprida kunskap om detta också 
kunna få folk att bli mer öppna om att de lever med epilepsi.” 

Suppleanter 
 
Arne Hertzberg  omval 
Tel 070-653 02 01, hertzbergarne@gmail.com 
Bor i Kalmar, 76 år, dotter har epilepsi. 
”Jag har lång erfarenhet av föreningsorganisationer. Viktiga frågor att driva är skola och utbildning, fritid och 
kultur, boende, socialt, forskning m.m.” 

Lars Gårdfeldt   omval (tidigare ordinarie ledamot) 
Tel 070-878 07 57, lars.gardfeldt@svenskakyrkan.se 
Bor i Västra Frölunda, Göteborg, 57 år, har epilepsi. 

Johanna Fossum  nyval 
Tel 070-872 06 69, johanna.fossum@gmail.com 
Bor i Solna, är 42 år, har epilepsi. 
”Min hjärtefråga när det gäller epilepsi är att visa att vi med osynliga funktionshinder kan leva ett fullgott liv 
med rätt behandling och medicinering. Samtidigt som man behöver vara uppmärksam inför de utmaningar 
som en vardag med epilepsi för med sig. Helst skulle jag vilja driva frågan om stigmatiseringen kring de olika 
anfallstyperna. Vilka konsekvenser för epilepsi med sig för en själv, relationer, vänner, familj, arbete och 
livet? Hur kan man med hjälp av funktionshindersrätten få bättre rättsligt stöd inför detta stigma och 
fördomar som fortfarande florerar hos allmänheten?” 

Örjan Wiklund  omval 
070-529 78 47, orjan_61@live.se 
Bor i Sundsvall, 61 år, har epilepsi. 
”I Sundsvall håller vi på med att försöka få igång en ungdomsgrupp. I Epilepsiförbundet känner jag lite extra 
för arbetet med de nationella riktlinjerna och epilepsiregistret.” 
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Familjekommitté  
 
Arne Hertzberg  omval 
(se ovan) 

Thonia Roth   omval 
Tel 073-504 80 08, thoniaroth@hotmail.com 
Bor i Åsljunga, Skåne, 48 år, dotter har epilepsi. 

Satu Nivala   nyval 
Tel 076-106 76 48 
Bor i Morgongåva, Uppland, 40 år, dotter har epilepsi. 

Studieutskottet  
 
Wiveka Jönsson  nyval 
(se ovan) 

Pertti Ohvo   nyval 
Tel 070-289 31 69, ohvo@hotmail.com 
Bor i Gislaved, Småland, 61 år, dotter har epilepsi. 

Studieutskottet forts. 
Malin Axelsson  omval 
Tel 070-335 25 75, epilepsi.g@outlook.com 
Bor i Växjö, Småland, 48 år, har epilepsi. 

Socialmedicinska utskottet  
 

Mariella Olsson  omval 
Tel 076-891 59 49, mariella.e.olsson@gmail.com 
Bor i Västra Frölunda, Göteborg, 81 år. 

Vakant (förslag meddelas senare) 

Ungdomssektionen  
 

Celine Medina  omval 
(Se ovan) 

Anna Eksell   omval 
Tel 070-288 30 06, anna.eksell@epilepsi.se 
Bor i Götene, Västra Götaland, 42 år, har epilepsi. 

Daniel Söderström  omval 
Tel 072-999 11 55, daniel.hovslatt@gmail.com   
Bor i Linköping, Östergötland, 20 år, mamma har epilepsi. 
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Johanna Björkman  omval 
Tel 073-976 31 61 
Bor i Gävle, 27 år. 

REVISOR  
  
Micaela Karlström  nyval 
Auktoriserad revisor, Moore Allegretto 

Caroline Dahlberg  nyval 
Revisor 
Tel 070-695 91 34, carolinedahlberg6@icloud.com  
Bor i Fjärås, 33 år. 

REVISORSUPPLEANT 
  
Anna Wretholm  nyval 
Auktoriserad revisor, Moore Allegretto 

Anette Lagerqvist  omval 
Revisor 
Tel 070-740 89 61, anette.lagerqvist@gmail.com 
Bor i Tranås, Småland, 70 år, son har epilepsi. 


