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Förslag från valberedningen till 2021 års
förbundsårsmöte i Riksförbundet Sällsynta diagnoser
Vi föreslår följande person till förbundsordförande på två år:
Maria Montefusco, Stockholm, Svensk Dysmeliförening, omval
Vi föreslår följande personer till förbundsstyrelsen på två år:
Thomas Wahlström, Stockholm, omval
Lina Wadenheim, Malmö, Svenska Noonanföreningen, omval
Alexandra Völker, Sundbyberg, Svensk Dysmeliförening, omval
Kvarstår i styrelsen ytterligare ett år:
Caroline Åkerhielm, Stockholm, Fria gruppen/MLD
Oskar Ahlberg, Stockholm, Svenska MPS-föreningen
Elisabeth Wallenius, Nyköping, Apertföreningen
Vi föreslår följande personer som suppleanter på ett år:
Annalena Josefsson, Stockholm, Svenska FOP-föreningen, omval
Maria Westerlund, Umeå, Fria gruppen, Klippel-Feil syndrom, omval
Sineva Ribeiro, Göteborg, nyval
Auktoriserad revisor och suppleant (kansliet föreslår)
att, som auktoriserad revisor och suppleant för denne, välja:
Johanna Hellström, Grant Thornton Sweden AB (ordinarie), nyval
Josefine Fors, Grant Thornton Sweden AB (suppleant), nyval
Vi föreslår följande person som förtroendevald lekmannarevisor på ett år:
Olle Bäckebo, By Kyrkby, Fabryföreningen i Sverige, omval
Vi föreslår följande person som lekmannarevisor på ett år:
Magnus Paulsson, Härnösand, Svenska Noonanföreningen, omval
Valberedningen har under 2020 bestått av:
Maine Forsberg, Arnäsvall, Svenska HPN-föreningen
Årsm. -21 Valberedningens förslag, B 8.doc

Leif Lindsten, Skövde, XLH Svenska Patientföreningen, sammankallande
Britta Berglund, Tumba, Ehlers-Danlos Syndrom, EDS Riksförbund Sverige
Suppleant:
David Eriksson, Olofström, TSC Sverige
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Kommentar om valberedningen efter årsmötet 2021:
Valberedningen för 2021 kan vara den samma som under 2020, om årsmötet beslutar så.
Presentation av den föreslagna styrelsekandidaten: Sineva Ribeiro
Jag heter Sineva Ribeiro och är förbundsordförande för Vårdförbundet. Jag är legitimerad
sjuksköterska och har en specialistutbildning inom kirurgisk omvårdnad. Jag har en dotter
med en sällsynt diagnos.
Mitt fackliga engagemang inleddes 1994 på min dåvarande arbetsplats, kirurgin på
Sahlgrenska universitetssjukhuset. Där var jag bland annat med om att starta och utveckla
klinikens preoperativa mottagning. År 2002 blev jag vald till ordförande för den lokala
klubben på Sahlgrenska och samtidigt fick jag förtroendeuppdrag för avdelningsstyrelsen i
Västra Götaland. Där blev jag vald till vice ordförande 2006, för att två år senare bli
avdelningsordförande. År 2011 valdes jag av Vårdförbundets kongress till
förbundsordförande.
Jag arbetar stenhårt för att Vårdförbundet ska vara en stark röst i samhället, så att vi som
medlemmar ska kunna erövra den starka ställning och de goda villkor som våra livsviktiga
yrken självklart bör innebära! Tillsammans med övriga förtroendevalda och medarbetare i
Vårdförbundet jobbar jag för en bättre vård och en jämlik hälsa i befolkningen.
Jämställda löner, hälsosamma arbetstider och bra arbetsmiljö är viktiga villkorsfrågor som
vi driver för alla medlemmar. Jag tror att många unga idag tyvärr inte är medvetna om
vilken viktig roll de fackliga organisationerna har för att vi ska kunna uppnå rättvisa löner
och goda villkor i arbetslivet
Mina föräldrar kom till Sverige från Portugal under början av 1960-talet som
arbetskraftsinvandrare. Att ha växt upp med två kulturer har präglat mig mycket och gjort
mig till den jag är idag. Jag brukar beskrivas som en färgstark, positiv och glad person. Det
har jag stor nytta av i mitt arbete, både i möte med medlemmar och i samtal med
makthavare och media. Jag älskar att möta människor i olika sammanhang.
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