
Valberedningens presentation av nominerade till styrelsen 2020:  
 

1. Namn? 
2. Var bor du? 
3. Hur gammal är du? 
4. Vad gör du till vardags? 
5. Varför är du engagerad i BCF? 
6. Vilka frågor vill du driva? 
7. Nuvarande eller tidigare föreningsuppdrag? 
8. Dold talang? 

 
____________________________SVAR:_____________________________________________ 

 
Omval ordförande på 1 år 

 
1) Petter Ekelund  
2) Älvkarleby eller Torgås (Lima) 
3) 54 år  
4) Processutvecklare på produktion av energilager. 
5) Andreas fick diagnosen hjärntumör 1998. Jag vill stötta andra i den situation vi själva var.  
6) Jag vill att vi i föreningen ska fokusera på det friska. Se till att aktiviteterna sker i hela 

området och att det finns något för alla grupper.  
7) Ledare i ungdomsgruppen, ordförande i 3 år. 
8) Är ganska händig, har totalrenoverat ett gammalt hus. Slalomtränare sedan 18 år. 

 

Omval ledamot på 2 år 

  
1) Emelie Johansson 
2) Uppsala 
3) 26 år 
4) Sjuksköterska på Akademiska Sjukhuset i Uppsala. 
5) Har själv varit drabbad och vill nu ge tillbaka lite. 
6) Tycker alla frågor är lika viktiga! 
7)  Suppleant 1 år och ledamot 1 år 
8) Vill man veta det så får man lära känna mig! 

 
1) Julia Enqvist Segermark 
2) Uppsala 
3) 30 år 
4) Läkare på Akademiska Sjukhuset 
5) Det är ett viktigt ämne och min yngsta dotter var sjuk när hon föddes. 
6) Ta vara på medlemmarna, deras intressen och stötta dem. Göra tiden för dem bättre både 

hemma och på sjukhus.  
7) Ledamot 6 år och suppleant 1 år 
8) Kan cykla enhjuling. 

 
 
 
 
 
 



1) Jessica Albinsson 
2) Saltvik utanför Hudiksvall 
3) 44 år 
4) Apotekschef på Apoteket Hjärtat 
5) Min dotter drabbades 2013 av hjärntumör, vill efter det engagera mig och hjälpa till. 
6) Att förbättra tillvaron för familjer som drabbats av cancer. 
7) Suppleant 1 år, ledamot 2 år och valberedare 1 år. 
8) Är rätt effektiv när jag bakar bla. fudge-kladdkakor till sommarcaféet. 

 
1) Christina Andersson 
2) Gävle 
3) 60 år 
4) Socionom, barnsekreterare på en familjehemsenhet. 
5) Vår dotter drabbades av hjärntumör och avled 2001. Jag önskar vara till stöd både utifrån 

min erfarenhet och min kompetens. 
6) Har stort intresse för samverkan och att arbeta både lokalt och med frågor centralt i 

barncancerfonden. Kan bistå med att ha samtalsgrupper, vi som mist, stödja ungdomar. 
7) Var ledamot i Gävle-Dala barncancerförening, varit ledamot i Barncancerfondens styrelse 

med uppdrag och samarbete globalt. Varit ledamot och flick-/damansvarig i 
fotbollssektionen IK Huge, Gävle. Varit sekreterare i fackförbundet Kommunal och 
styrelseledamot i Akademikerförbundet SSR. 

8) Kan driva frågor på olika nivåer i samhället, talarvana, är målinriktad, lojal, tålmodig med 
stark kämpaglöd. 

 
       Nyval suppleant 1 år 
 

1) Maria Näslund 
2) Västerås 
3) 26 år 
4) Till vardags jobbar jag med marknadsföring inom e-handel, tränar, lagar god mat och umgås 

med min sambo. Familj och mina vänner. 
5) Jag har länge velat engagera mig ideellt, och när min brorsdotter fick allvarlig hjärtsvikt och 

behövde en hjärttransplantation, kändes det självklart att det var just svårt sjuka barn och 
drabbade familjer som det ideella arbetet skulle kretsa kring. 

6)  
• Ökat stöd för drabbade barn och familjemedlemmar med funktionsvariationer. 

(Både min bror och hans dåvarande sambo har funktionsvariationer, vilket gjorde 
att de behövde extra mycket stöd under deras dotters sjukdomstid, något som var 
svårt att få till).  

• Ge guldkant i vardagen 
7) Jag är helt ny inom föreningsuppdrag och vill gärna lära mig hur allt går till! 
8) Jag har så kallade "gröna fingrar". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1) Kent Hellström 
2) Västerås 
3) 67 år 
4) Tränar på gym, tagit upp golfen och umgås med vänner. 
5) Sonen William drabbad av hjärntumör, han gick bort 2017 
6) Har idag inga specifika frågor men alla som ger stöd och hjälp till alla utsatta och 

närstående.   
7) Nuvarande : ordf/valberedningen för AB, RSEAB 

Tidigare: styrelseledamot BCF Mellansverige 2 år 
                 styrelseledamot i VIK Hockey AB 7 år 

8) Berättar jag är den inte dold längre! 
 

 
Har 1 år kvar på mandatperioden 
 
1) Henrik Eriksson 
2) Uppsala 
3) 54 år 
4) Sjukhusdirektör för universitetsdjursjukhuset. 
5) Har en dotter som drabbats av leukemi.  
6) Vi behöver titta på vad som efterfrågas. Vad vill medlemmarna? Stöd? Aktiviteter? Satsa på 

det som medlemmarna vill ha och efterfrågar. Sen skilja på vad vi ska lösa och vad sjukvården 
ska lösa. Viktigt med ett bra samarbete med fonden centralt så vi har en samsyn. 

7) Ledamot 2–3 år, suppleant 1 år och vice ordförande 2 år, är även suppleant i fondstyrelsen. 9 
år ungefär…. 

8) Bra på att snickra och baka. 
 

1) Sussan Isaksson 
2) Uppsala 
3) 36 år 
4) Registrator på Läkemedelsverket 
5) Var själv sjuk som 2-åring (neuroblastom), kom in i föreningen via Peer-support.  
6) Vill nå ut med mer information till de drabbade om vad vi gör och kan bidra med. Hitta 

vägar för att nå fler av våra medlemmar. Försöka få fler engagerade i föreningens 
stödgrupper. 

7) Suppleant 1 år, ledamot 3 år.  
8) Är utbildad kostkonsult, gillar hälsa, bra kost och välmående. 

 

1) Robin Sandberg 
2) Örebro 
3) 27 år 
4) Bokar serviceresor, anställd på Region Örebro län 
5) Har själv varit sjuk, vill ge något tillbaka 
6) Tycker alla frågor är viktiga 
7) Suppleant i 4 år och ledamot 1 år 
8) Tekniknörd, gillar ny teknik.  
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