Valberedningens förslag
Valberedningen har under året bestått av Cecilia Malmström (sammankallande), Astrid
Börjesson, Martin Gode och Meta Wiborgh.

Valberedningens förslag till Styrelse 2021/22 för Läkare i Världen

OMVAL

För perioden 2021-23:
Ordförande:
Thomas Avén, pensionerad läkare, specialist i allmän medicin. Thomas har lång erfarenhet
av volontärarbete inom Läkare i Världen. Thomas har varit medicinskt ansvarig för
volontärverksamheten.

Övriga ledamöter:
Mårten Brink, seniorkonsult på Mindmakers, jurist, journalist och pr-konsult. Har drivit egen
verksamhet samt varit anställd på olika PR-byråer.
Per Naroskin, Leg.psykolog och psykoterapeut. Per har arbetat som volontär vid Läkare i
Världens psykosociala mottagning.
Hanna Jerndal, AT-läkare, en av dem som driver Läkare i Världens klinik i Umeå.
Etiksekreterare för Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och underläkarförening. Certifierad
Trainer inom mänskliga rättigheter och katastrofmedicin.
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Firyal Kryou, lång och bred erfarenhet inom ekonomi och redovisning inom små och stora
företag, har varit volontär hos Hungerprojektet (global ideell organisation som verkar för att
avskaffa hunger och fattigdom)
Josefine Öderyd, bitr jurist på HS Advokatbyrå som bl a arbetar med Migrationsrätt. Josefin
har regelbundet arbetat som volontär på Läkare i Världens juridiska och psykosociala
mottagning i Stockholm. Hon har varit delaktig i den skrift till den pågående parlamentariska
kommittén som Läkare i Världen och Etikkommissionen har skrivit angående humanitär
skyddsgrund

För perioden 2021-22:
Emil Adén, arbetar som HR-strateg på Trafikverket. Fritidspolitiker i Stockholms stad (S)
med stort engagemang för rättvisa.

NYVAL (för perioden 2021- 2023)
Roger Belusa, leg.läkare arbetar sedan 10 år inom klinisk cancerforskning. Roger har
regelbundet arbetat på Läkare i Världens medicinska mottagning i Stockholm sedan 2016.
Hans Caldaras, föreläsare, författare, debattör. Hans har i hela sitt vuxna liv arbetat med
mänskliga rättigheter i syfte att förebygga intolerans, sociala orättvisor och utanförskap. Han
har ett stort engagemang för utsatta EU-medborgares situation i deras hemländer samt i
Sverige.
Gunilla Kristiansson, leg.sjuksköterska. Gunilla arbetar som barnmorska i Rosengård och
på BB-hemma. Hon har arbetat för Svenska kyrkans mission i Filippinerna med inriktning på
amning och familjeplanering. Gunilla har sedan 2015 varit engagerad i Läkare i Världen i
Skåne.
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