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Styrelse 2016

Styrelse 2017

Kommentar

Ordf. Gustaf Vahlne, vald till
2018. Har lämnat styrelsen.

Ordförande
Hanna Ingelman-Sundberg,
väljs till 2019 (2 år). Nyval

Aktiv som läkarvolontär sedan 2010, medlem
i styrelsen sedan 2015. Har varit sammankallande i styrelsen sedan september 2016.

Anders Björkman, vald till
2018.

Anders Björkman

Professor i infektionssjukdomar vid KI. Var
med och startade Läkare i världens klinik i
mitten av 90-talet.

Nina Nissander, vald till 2018.

Nina Nissander

Specialsjukgymnast vid Karolinska, Huddinge.
Har varit sektionsordförande inom Fysioterapeuterna. Tidigare aktiv som fysioterapeut vid Liv:s klinik.

Bertil Stenström, vald till
2018.

Bertil Stenström

Har tidigare varit ekonomichef i Ekerö
kommun. Driver sedan 20 år eget
konsultföretag inom ekonomibranschen.

Susana Brandhild, vald till
2017.

Susana Brandhild, väljs till
2018 (1 år). Omval

Styrelseledamot. Verksamhetschef på
Logopederna Sverige AB med fokus på
flerspråkighet och arbete med barn och
ungdomar i socioekonomiskt utsatta
områden. Har 10 års erfarenhet av arbete
inom SIOS (samarbetsorgan för
invandrarorganisationerna i Sverige).

Malin Ryfors, vald till 2017.
Har lämnat styrelsen.

Stina Bengtsson, väljs till 2019
(2 år). Nyval

Ledamot (C) i kommunfullmäktige i
Stockholm. Förtroendevald i bland annat
socialnämnden. Driver inom Centerpartiet
frågor om vård för de mest utsatta.
Kommunikatör till yrket.

Hanna Ingelman Sundberg,
vald till 2018.
Föreslås till styrelsordförande.

Anna Borg, väljs till 2018
(1 år). Nyval

Verksamhetsansvarig vid People Partner,
bemannings- och rekryteringsföretag.
Kandidatexamen – både psykologi och
ekonomi. Volontär inom Röda korsets
folkrättskrets.

Alicia Donat-Magnin, vald till
2017.

Alicia Donat-Magnin, väljs till
2019 (2 år). Omval

Styrelseledamot. Verksamhetsledare vid
Design Lab S - kultur och design. Mångspråkig, bla franska. Erfarenhet av
organisationsutveckling och internationella
samarbeten. Kunskaper om mänskliga
rättigheter och mångfaldsfrågor.

Johan Mellenius, vald till
2017. Har avböjt omval

Elis Envall, väljs till 2019
(2 år). Nyval

Socionom och konsult
Tidigare utredare vid Socialstyrelsen och
expert vid Migrationsverket. Erfarenhet och
engagemang för mänskliga rättigheter och
vård för papperslösa. Har haft nationella och
internationella ordförande- och styrelseuppdrag inriktat på socialt arbete, mänskliga
rättigheter mm.

