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Valberedningens förslag till styrelse 2022 
 
Valberedningens förslag på styrelse för Barncancerfonden Mellansverige 2022/2023 
och förslag på revisor och lekmannarevisor för samma period samt förslag på arvoden 
 
Avgår: 
Emelie Johansson 
Maria Näslund 
 
Ordinarie ledamöter: 
Ordförande: Petter Ekelund, omval, ett år 
Kent Hellström (omvald två år förra årsmötet) 
Julia Enqvist Segermark (omval två år) 
Matti Tordsson (nyvald två år förra årsmötet) 
Vania Wahlman (nyval som ordinarie ledamot i två år, tidigare suppleant) 
Jane Oksanen (nyval två år) 
Ola Svanberg (nyval två år) 
 
Suppleanter: 
Emelie Lindman (nyval ett år) 
Lenne Lehtonen (omval ett år) 
 
Förslag revisor: Per Hammar, KPMG 
Förslag lekmannarevisor: Björn Helin 
 
Förslag arvoden (oförändrat): 
Fysiskt möte: AU 600 kr, övriga ledamöter/suppleanter 400 kr 
Distansmöte: AU 300 kr, övriga ledamöter/suppleanter 200 kr 
 
Valberedningen, Uppsala 2022-03-14 
Henrik Ericsson, Sussan Isaksson, Jessica Albinsson, Helene Sellgren Wiman 
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Presentation av nya föreslagna styrelsemedlemmar 
 
 
 

Jane Oksanen 
 
Namn: Jane Oksanen 
Var bor du: Trosa kommun  
Ålder: 31 år  
Vad gör du till vardags: Mamma till Melina och Molly. Driver mitt företag inom sociala medier. 
Styrketränar, läser och skriver. Tycker om att vara hemma och skrota och vara engagerad i 
olika projekt.  
 
Varför är du engagerad i BCF: Jag har från den dagen jag började ha en egen inkomst varit 
månadsgivare till Barncancerfonden. År 2019 fick min dotter Melina cancer och nu hade något 
som man tänker att drabbar andra, plötsligt hade störtat in i vår vardag. Pulveriserat allt. Precis 
som cancer gör. Redan under tiden Melina påbörjade sin behandling kände jag genast hur jag 
ville engagera mig mer. Det är genom att hjälpas åt tillsammans som vi kan göra stor skillnad. 
Jag vill genom min kanal på Instagram kunna nå ut mer för det finns en oerhörd stor vilja hos 
många att vilja vara med och hjälpa till. Jag blev engagerad för att det drabbade oss och nu vill 
jag för evigt, för alltid på olika sätt jobba mot en framtid där det inte drabbar andra.  
 
Vilka frågor vill du driva: Åh! Jag skulle vilja frågor som rör uppföljning för föräldrar efter vård 
och behandling av deras barn. Minns hur man efteråt klev ut i en vardag där man inte visste 
vare sig ut eller in. Skulle man helt plötsligt bara återgå till en vardag? Kände inte att det fanns 
bra information, något forum eller möjlighet till att fångas upp. Man föll ner i ett avgrundsdjupt 
hål. Jag tror att det går att jobba oerhört mycket kring detta.  
 
Nu tänker jag stort och brett. Se detta som tankar. Men skulle vilja jobba för aktiviteter på 
avdelningarna, för trevligare miljöer och skapa olika evenemang där vi kan ha insamlingar av 
olika slag. 
 
Nuvarande eller tidigare föreningsuppdrag: Suttit som ordförande och sekreterare i en 
samfällighetsförening.  
 
Dold talang: Jag är en levande kärleksdetektor och fattar först vem som gillar vem. Innan dem 
själva ens vet om det. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     FORTS: 



 

Kungsgatan 47 A, Box 1315, 751 43 Uppsala. Telefon: 018-10 15 55, 0731-81 04 56 Org.nr: 81 76 01-9316 
Pg: 90 00 10-0 Bg: 900-0100 mellansverige@barncancerfonden.se www.barncancerfonden.se/mellansverige 

 
Ola Svanberg 
 
Jag är advokat och partner på Advokatfirman Lindahl i Stockholm där jag jobbar med bolags- 
och aktiemarknadsrätt. Under hösten 2020 kom jag i kontakt med Barncancerfonden när min 
son, Albin (född -08), fick skelettcancer/osterosarkom. Albins behandling löpte någorlunda 
enligt plan och han friskförklarades under sommaren 2021. Denna period var naturligtvis 
oerhört tuff och det stöd som Barncancerfonden tillhandahöll gjorde verkligen skillnad. Om jag 
kan hjälpa Barncancerfonden att tillhandahålla samma stöd till drabbade barn, deras syskon 
och föräldrar ställer jag gärna upp på det! 
 
 
 

Emelie Lindman 
 
Emelie heter jag, är 32 år gammal bosatt i Falun med min familj som består av mina barn mellan 
2 och 13 år gammal, min sambo och våra 2 chihuahuor.  
Jag jobbar som personlig assistent på dygn och kan lägga upp själv när och hur jag jobbar. 
 
Att jag fått upp ögonen för Barncancerfonden är just gör att vi som tyvärr många andra har en 
dotter som behandlats för cancer, när hon var9 månader under våren -19 fick hon 
frånvaroattacker som blev värre och fler desto mer tiden gick, vi åkte in och ut på sjukhus och 
hon fick först en tics-diagnos, sedan epilepsi - då beslutades det även om en magnetröntgen 
som visade en hjärntumör. 
Nu fick vi enligt sjukhuset en ”vinstlott” då hon hade pilocystisk astrocytom, Lo som vår dotter 
heter är opererad 2 gånger på Akademiska, september -19 och april -20. 
Idag följs hon med magnetröntgen och har ev. en tumör rest kvar, men den har inte växt eller 
något liknande sedan efter förra operationen. 
Om det skulle bli förändring så kommer hon inte opereras igen utan då blir rekommenderad 
strålning p.g.a. en blödning efter den förra op. som blev mycket mer komplicerad än dom 
kunnat trott då ärrbildningar försvårade hela förloppet. 
 
Jag tror jag skulle kunna bidra till mycket dels för jag har egen erfarenhet, jag står delvis med 
en fot kvar medan jag ändå har en fot utanför denna hemska mardröm.  
Jag har även förlorat en son som blev 2 månader, inte av cancer utan annan sjukdom, så har 
tyvärr den erfarenheten med, hur man mår innan under och efter ett sådant besked. 
Att kunna bidra med något som underlättar för någon är otroligt givande och jag skulle 
verkligen må bra att vara del av något större �����. 


