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Styrelseförslag mars 2021 

 

Namn i fetstil avser löpande mandat. Namn i kursiv stil anger omval/nyval.  

Ordförande  Sören Berg  Vald år 2020 för 2 år 

Kassör Gunnel Färm  Vald år 2020 som ledamot för 2 år  

Ledamot Sören Hallberg Vald år 2020 för 2 år 

Ledamot Olle Jonsson  Omval för två nya år 

Ledamot Emma Jakobsson Val för två år, efter ett år som suppleant 

Ledamot Tore Andersson Nyval för två år 

Ledamot Susanne Lekvall Vald år 2020 för 2 år, blir suppleant på egen begäran  

Suppleant Kjell Klasson  Nyval för ett år 

Suppleant Torgny Nyholm Nyval för ett år  

 

Revisor SV Revision AB Omval ett år 

 

Korta presentationer av personer föreslagna till nyval 

Tore Andersson, Stockholm. 

Erfarenhet av RLS/WED 

Ärftlig bakgrund, far som hade svåra problem. Egna besvär sedan 20-årsåldern. Möttes först 

av total okunskap och ointresse från vården. Fick kontakt med engagerad läkare för cirka 3 år 

sedan, och har nu kommit fram till en behandling som fungerar. 

Övriga erfarenheter 

Fackligt förtroendevald i unga år, sedan anställning på mitt fackförbund. Ombudsman på LO 

från 1976, med inriktning på utbildningspolitik och arbetsmarknadsfrågor Senare chef för 

informationsavdelningen och därefter i LO:s ledning och avtalssekreterare. Detta innebar 

flera styrelseuppdrag i statliga myndigheter och medverkan i statliga utredningar. Från 1994 

till pension 2004 anställd av Folksam, med omfattande engagemang i forskningsfinansiering. 

Ambitioner för arbetet i WED-Förbundet 

Vill bidra till att höja kunskaperna om WED/RLS. Hoppas bland annat kunna använda sina 

kunskaper till att främja forskning om sjukdomen. 
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Kjell Klasson, Hästveda, 2 mil norr om Hässleholm. 
 
Erfarenhet av RLS/WED 

Besvär sedan 20-årsåldern. Började för ca 25 år sedan med Sifrol/pramipexol. Fungerade bra 
i början, men behövde ganska snart öka dosen för att få effekt. Kom efter några år upp i 
alltför hög dos och har fått pröva olika kombinationer av läkemedel. Har ännu inte hittat 
någon optimal behandling. 
 
Övriga erfarenheter 

Gick ut från Chalmers 1984 och sedan främst jobbat med mobiltelefoni. Rest i stora delar av 
världen. Var 2013 med om att starta ett företag i solcellsbranschen. Även arbetat några år 
som lärare, främst på gymnasiet. Har dessutom hållit åtskilliga föredrag om solceller. Har nu 
tagit ut pension, men kvarstår som styrelsemedlem i solcellsföretaget.  
Har tränat karate i drygt 30 år och varit aktiv i föreningens styrelse i 15 år, varav 4 år som 
ordförande. 
 
Ambitioner för arbetet i WED-Förbundet 

Står till förfogande för att bidra. Tycker bland annat om att prata inför folk och förmedla 
kunskap om ämnen som ligger honom varmt om hjärtat.  
 
 
 
Torgny Nyholm, Vaxholm 4 mil norr om Stockholm 

Erfarenhet av RLS/WED 

Min RLS är nedärvd från min mor och gav sig till känna på allvar i 30-årsåldern. 
Fick diagnos för c:a 15 år sedan, började med Sifrol, ökade dos på inrådan av allmänläkare 
och fick stora problem tills jag fick hjälp av specialist och kunde ta mig ner till maxdos. Har nu 
gått över till depotplåster sedan några månader och jobbar med dosering för att hitta rätt. 
 

Övriga erfarenheter 

Logistiker, har jobbat med de mesta inom området, från chaufför till VD. Arbetat mycket i 

projekt, mångårig inriktning på livsmedel och transportsäkerhet. Samarbetat med akademin 

i Lund omkring livsmedelssäkerhet i transport/lagring. 

Har nu pensionerat mig, lever husbilsliv, har tre döttrar och sju barnbarn som tillsammans 

med min hund håller mig i gång. Medlem i Odd Fellow, har tidigare verkat i 

bostadsrättsföreningar med flera organisationer. 

 
Ambitioner för arbetet i WED-Förbundet 

Bidrar gärna på alla sätt som kan vara lämpliga, informationstillfällen, projekt, arbetsgrupper 

m.m. Pratar gärna förutsatt att jag kan området i fråga. 

 
 


