
Valberedningens förslag 

Kommentar
I beredandet av valet har valberedningen haft fokus på kandidaternas inställning till 
lagarbete efter önskemål från styrelsen. Vi fann att de föreslagna kandidaterna har en god 
syn på och förståelse av vad det innebär att sitta i en föreningsstyrelse.  

I beredningen av förslag till ordförande har vi utgått från att posten som 
styrelseordförande inte längre kommer att vara sammankopplad med arbetet som 
verksamhetschef. 

I vårt förslag till ordinarie ledamöter har vi inte lagt vikt vid särskilda uppdrag inom 
styrelsen utan räknar med att styrelsen kan sätta den arbetsordning som passar den nya 
sammansättningen bäst samt ta in extern hjälp där så behövs. 

Med vänlig hälsning, Valberedningen

Karolina Öström Anna Bronner Eva Källmark Gunilla Östman

Ordförande

Ordförande

Ann-Charlotte Frank Lindgren, 1 år

Ann-Charlotte är en erfaren styrelseledamot både inom Amazona och utanför. Hon vill att 
Amazona ska vara den naturliga samlingsplatsen för bröstcancerdrabbade som söker stöd 
och gemenskap. Hon jobbar för att utveckla verksamheten och lyssnar på alla förslag för 
att skapa delaktighet och kunna fatta välgrundade beslut.  



Ordinarie ledamot

Marie-Louise Pallin Dolk, nyval 2 år

Marie-Louise har stor erfarenhet av styrelsearbete bl.a. inom Amazona. Hon tycker det är 
viktigt med balans i livet och är därmed intresserad av frågor kring rehabilitering och 
psykiskt välmående hos både de direkt drabbade och deras anhöriga. I styrelsearbetet 
lägger hon stor vikt vid att lyssna på och ta in alla röster. 

Britt Sandberg, omval 2 år

Britt har suttit två mandatperioder varav en som sekreterare i Amazonas styrelse men har 
även erfarenhet från flera andra styrelseuppdrag. Inom Amazona är hon även engagerad i 
Amazona-bladet samt samverkansgruppen och projektet REBECCA. Hon har ett 
strategiskt tänkande och ser till att se på alla tillgängliga aspekter i en fråga. 

Carin Tegefeldt, omval 1 år

Carin har varit engagerad inom Amazona i flera år och har deltagit i flera olika 
verksamhetsgrenar. Hon menar att Stödpersonverksamheten är den viktigaste delen av 
föreningens verksamhet. I styrelsen är det viktigt att se allas olika förutsättningar men 
också att styrelsen jobbar tillsammans mot de mål som sätts upp. 

Anita Wanngren, omval 2 år

Anita brinner för samverkan med vården och patienter. Hon sitter med i flera olika 
grupperingar kring samverkan och vill där jobba med att utveckla samverkan med vården 
vidare. Hon har suttit två mandatperioder i Amazonas styrelse och tycker att ett bra team 
har högt tak och kan diskutera även när ledamöterna tycker olika. 

Ann-Charlotte Ågren, fyllnadsval 1 år

Ann-Charlotte (Ann-Cha) är ny i Amazonas styrelse men har varit engagerad i både 
föreningar och styrelser tidigare. Hon är aktiv som stödperson och ser där en möjlighet att 
fånga upp patienterfarenheter som kan bidra till samverkansarbetet med vården. Hon vill 
bidra till att utveckla vår förening framåt och med en prestigelöshet siktar hon mot 
resultat i styrelsearbetet. 



Suppleant styrelsen

Maria Anckers, nyval 2 år

Maria är inte bara aktiv stödperson utan sitter även med i RCC Patient- och 
närståenderådet för Amazonas räkning. Hon har många hjärtefrågor inom Amazonas 
verksamhet bl.a. frågor kring medvetandegörandet av en bröstcancerdrabbad kvinnas 
behov och rättigheter till en känd vård. Maria försöker alltid att se helheten och i sitt jobb 
som chef är hon van att arbeta strategiskt. 

Annika Edqvist, nyval 2 år

Annika är ny till Amazonas styrelse och vill gärna bidra till föreningens fortsättning och 
har redan tankar kring medlemsaktiviteter under det kommande året. Hon är inlyssnande 
men ser gärna att diskussionerna leder till konkreta beslut. 

Lena Rolandsdotter Magnusson, omval 2 år

Lena brinner för intressanta och bra medlemsaktiviteter. Hon har suttit med i styrelsen 
som suppleant i en mandatperiod. I styrelsearbetet tycker hon det är viktigt att se allas 
styrkor och olikheter och ser till att alla får komma till tals i ett gott diskussionsklimat.

Revisorssuppleant

Katrin Löndal, omval 1 år

Förutom att Katrin är aktiv som stödperson inom Amazona så har hon under de senaste 
två mandatperioderna även varit revisorssuppleant och fortsätter gärna det uppdraget. 
Hon är en lagspelare som gärna hjälper till där det behövs. 

Valberedningen
Valberedningen tackar för förtroendet detta år. I vårt arbete har vi stött på följande 
personer som har visat intresse av att sitta i valberedningen det kommande året. 

• Anna Bronner

• Susanne Åkerström

• Karolina Öström
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