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Presentation av förslag till valberedning för 2021-2023 

STYRELSENS RESPEKTIVE 
REGIONRÅDENS FÖRSLAG 

 

 

Svenska Röda Korsets valberedning 2021-2023 – presentation  
av styrelsens respektive regionrådens förslag 

 

Nominerad som ordförande för valberedningen 

    

 

 

Per Lindqvist  

 Född/uppvuxen: 

Bor: 

Yrke/sysselsättning: 

Föreslagen: 

1948/Visby och Enköping 

Visby 

Pensionerad; f.d. officer 

Av Svenska Röda Korsets styrelse 
Omval 2021, invald 2019 

    

Per Lindqvist 

Per Lindqvist, tidigare ordförande för regionråd Gotland, nomineras för omval till ordförande 

för Svenska Röda Korsets valberedning för perioden 2021-2023. 

 

Per har genom sitt ledarskap effektiviserat och säkrat valberedningens arbete genom en 

ovanlig period i föreningens historia på grund av coronapandemin. Arbetet har genomförts 

digitalt och gruppen har genomfört processen att identifiera och kvalitetssäkra sitt förslag på 

förtroendevalda till Riksstämman på ett förtroendeingivande sätt. 

 

Per är motiverad av en framåtblickande uppgift och stimulerad av utmaningen och uppgiften 

att bidra till att identifiera och påverka med vilka kompetenser som ska leda Svenska Röda 

Korset i den fortsatta omstruktureringen som nu pågår och att arbeta med den fortsatta 

inriktningen för föreningen. Per ser också goda möjligheter till fortsatt arbete för att utveckla 

valberedningens arbetsformer. 
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Presentation av förslag till valberedning för 2021-2023 

Nominerad som ledamot i valberedningen 

    

 

 

Sven Erik Sjöstrand  

 Född/uppvuxen: 

Bor: 

Yrke/sysselsättning: 
 

Föreslagen: 

1954/Stidsvig, utanför Klippan, Skåne 

Perstorp 

Pensionerad; f.d. riksdagsledamot,  
f,d. lokalpolitiker, f.d. industriarbetare 

Av regionråd Syd 
Nyval 2021, invald på fyllnadsval 2020 

    

Sven Erik Sjöstrand 

Sven Erik Sjöstrand är medlem i Svenska Röda Korset sedan 2004 och kretsordförande i 

Perstorps rödakorskrets. Han har varit regionrådsledamot i region Syd. 

 

Sven Erik har studerat på samhällsvetarlinjen på Lunds universitet (kulturgeografi, national-

ekonomi och statskunskap). Han har suttit i fullmäktige I Perstorps kommun under 27 år och 

många år som ledamot i kommunstyrelsen. 2007–2010 var han förste vice ordförande i 

kommunstyrelsen. 

 

Efter att ha varit riksdagsledamot 1998–2006 blev det därefter lokala och regionala uppdrag, 

såsom ledamot i kollektivtrafiknämnden Skåne, Kommunförbundet Skåne, Jordens Vänner, 

samt några andra nationella styrelser. 

 

Förutom sina uppdrag i Svenska Röda Korset är han nämndeman i förvaltningsrätten, 

stödperson i brottsofferjouren, vigselförrättare, styrelseledamot i ABF-avdelning, i Leader 

(landsbygdsfrågor), internationella kemikaliesekretariatet ChemSec och Miljöorganisa-

tionernas Kärnavfallsgranskning. 
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Presentation av förslag till valberedning för 2021-2023 

Nominerad som ledamot i valberedningen 

    

 

 

Kajsa Svensson  

 Född/uppvuxen: 

Bor: 

Yrke/sysselsättning: 

Föreslagen: 

1974/Varberg, Västervik och Anderstorp 

Växjö 

Försäljningsansvarig/affärsutvecklare 

Av regionråd Sydost 
Omval 2021, invald 2019 

    

Kajsa Svensson 

Kajsa Svensson, 46 år, Växjö, kommer från näringslivet och djupt engagerad och ansvars-

tagande i allt hon företar sig. 

 

Ända sedan ungdomsåren har hon varit engagerad i Röda Korset i olika förtroendeuppdrag 

samt även stöttat Röda Korsets kontor i Växjö 2008-2009. Hon organiserade då bland annat 

konferens om mänskliga rättigheter i Ronneby.  

 

Kajsa är väl påläst och väl insatt i Röda Korset. Hon skrev sin examensuppsats (C-nivå) på 

Röda Korset i Wien ½ år. 

 

Hon arbetar i Sverige, med många arbetsresor utomlands (Spanien, Sydamerika). Hon har 

erfarenhet av rekrytering och anställningsintervju. Arbetat i Spanien ett par år. 

 

Kajsa bidrar positivt till valberedningens arbete genom sin relativa ungdom, höga sociala 

integritet och kontakt med näringslivet samt med sin utlandserfarenhet samt genom sitt breda 

och mångåriga engagemang inom Svenska Röda Korset. 
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Presentation av förslag till valberedning för 2021-2023 

Nominerad som ledamot i valberedningen 

    

 

 

Mats Hallsund  

 Född/uppvuxen: 

Bor: 

Yrke/sysselsättning: 

Föreslagen: 

1943/Orust Henån och Arvika 

Skövde 

Pensionerad 

Av regionråd Väst 
Nyval 2021 

    

Mats Hallsund 

Mats Hallsund var ordförande i Skövdekretsen 2010-2019. Därefter var han vice ordförande i 

kretsstyrelsen vilket han fortfarande är. I regionrådet i region Väst har han varit ledamot från 

2011 och från 2019 vice ordförande. 

 

I yrkeslivet var han officer i armén under cirka 20 år med uppgifter som utbildare, ofta vid de 

olika militärskolorna. Han avslutade den delen av sin yrkeskarriär med förvaltningsutbildning 

och placering vid regional stab. 

 

Sedan följde övergång till civilförsvaret och tjänst som administrativ chef vid Räddningsverkets 

skola i Skövde. När verksamheten skulle upphöra var Mats ansvarig för avvecklingen. 

 

Mats har också haft ett flertal FN-tjänster i bland annat Cypern, Syrien, Israel och 

Moçambique samt kortare uppdrag för NATO. 

 

Som person är Mats pålitlig, ofta eftertänksam och självständig med låg konfliktnivå. 
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Presentation av förslag till valberedning för 2021-2023 

Nominerad som ledamot i valberedningen 

    

 

 

Gerty Holmstedt  

 Född/uppvuxen: 

Bor: 

Yrke/sysselsättning: 

 

Föreslagen: 

1950/på landet 

Botvaldevik, Gothem 

Pensionerad, god man och förvaltare;  

f.d. personligt ombud 

Av regionråd Gotland 

Omval 2021, invald 2019 

    

Gerty Holmstedt 

Gerty Holmstedt har varit ledamot i Svenska Röda Korsets valberedning sedan 2019 och har 

fått en god kännedom om detta uppdrag vilket ger en god kontinuitet i detta viktiga arbete. 

 

Hon har vidare varit ledamot i regionråd Gotland under två omgångar och senast under sex år 

i följd. Hon har ett mycket stort intresse för de frågor som rör Röda Korset nationellt och 

lokalt. 

 

Vid sidan av sitt engagemang i Röda Korset på Gotland har Gerty också flera uppdrag i olika 

samhällsviktiga nämnder på Gotland. De uppdrag hon åtar sig sköter hon mycket ordentligt 

och plikttroget. Hon är inte rädd för att ifrågasätta och ställa frågor även om dessa kan vara 

obekväma. En viktig egenskap hos henne är att hon alltid strävar efter att ha ordning och reda 

samt rättvisa i alla uppdrag hon åtager sig. 
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Presentation av förslag till valberedning för 2021-2023 

Nominerad som ledamot i valberedningen 

    

 

 

Ali Sarkohi  

 Född/uppvuxen: 

Bor: 

Yrke/sysselsättning: 

Föreslagen: 

1961/Shiraz i Iran 

Linköping och Stockholm 

Universitetslektor i psykologi (Psykolog, 
psykoterapeut, PhD) 

Av regionråd Göta 
Nyval 2021, invald på fyllnadsval 2020 

    

Ali Sarkohi 

Ali Sarkohi har varit styrelseordförande vid Linköpings största rödakorskrets, och ordförande 

i samverkansrådet i Linköpings kommun samt ledamot i Svenska Röda Korsets valberedning 

2019-2021. 

 

Ali är född och uppväxt i Iran och sedan 1986 bosatt i Sverige. Han är utbildad till ekonom, 

tekniker, psykolog och psykoterapeut med KBT-inriktning. Han arbetar i dag som lektor i 

psykologi vid Institutionen för Beteende och Lärande, avdelning för psykologi vid Lin-

köpingsuniversitet. 

 

Han är en flitig debattör i ämnesfrågor i Psykologtidningen, DN, Gefledagbladet och Östgöta 

Correspondenten. Som medlem i ett nätverk av personalchefer och verksamhetsutvecklare 

inom privat och offentlig sektorn i Östergötland bidrar Ali med nya infallsvinklar och 

stimulans vad gäller personal- och verksamhetsutvecklingsfrågor. 
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Presentation av förslag till valberedning för 2021-2023 

Nominerad som ledamot i valberedningen 

    

 

 

Yvonne Hallin  

 Född/uppvuxen: 

Bor: 

Yrke/sysselsättning: 

 

Föreslagen: 

1950/Linköping 

Kragstalund, Vallentuna 

Pensionerad; f.d. läkarsekreterare,  

f.d. företagsadministratör 

Av regionråd Stockholm 

Omval 2021, invald 2019 

    

Yvonne Hallin 

Yvonne Hallin har arbetat som läkarsekreterare och med eget företag tillsammans med make 

där hon skött administrationen. 

 

Hon har varit aktiv inom Svenska Röda Korset sedan 2005, varit kretsstyrelseledamot och 

sekreterare i Linköpings- respektive Vallentunakretsarna. Hon har också varit riksstämmo-

ombud sedan Riksstämma 2005 samt regionrådsledamot i region Stockholm och region Göta, 

i totalt 11 år. 

 

Yvonne sitter i Svenska Röda Korsets valberedning sedan 2019 och utmanas av att hitta den 

optimala blandningen av kompetenser och mångfald bland dem som ska styra vår förening in 

i framtiden. 
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Presentation av förslag till valberedning för 2021-2023 

Nominerad som ledamot i valberedningen 

    

 

 

Marcia Gerhardsson  

 Född/uppvuxen: 

Bor: 

Yrke/sysselsättning: 

 

Föreslagen: 

1947/Minnesota, USA 

Örebro 

Pensionerad; f.d. tandhygienist;  
f.d. egenföretagare 

Av regionråd Mellan 
Omval 2021, invald 2019 

    

Marcia Gerhardsson 

Marcia Gerhardsson är en 74-årig kvinna från Örebro. Hon är född i USA och som vuxen har 

hon också bott i Nigeria och Malaysia i flera år. Marcia har varit aktiv i Svenska Röda Korset 

sedan 1980-talet. Hon har suttit som ledamot i regionrådet i region Mellan där hon under 

våren avgått som ordförande. Hon har deltagit som valberedare i flera kretsar och i Svenska 

Röda Korsets valberedning den senaste mandatperioden 2019-2021. 

 

Universitetsutbildning i psykologi har gett kunskap om intervjuteknik. Hon har erfarenhet 

som facklig företrädare och löneförhandlare i många år när hon jobbade inom tandvård. 
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Presentation av förslag till valberedning för 2021-2023 

Nominerad som ledamot i valberedningen 

    

 

 

Britt-Louise Gunnar  

 Född/uppvuxen: 

Bor: 

Yrke/sysselsättning: 

Föreslagen: 

1949/Tranås 

Knivsta 

Fritidspolitiker; pensionerad 

Av regionråd Mitt 
Omval 2021, invald 2019 

    

Britt-Louise Gunnar 

Britt-Louise Gunnar har under perioden 2015-2019 varit ordförande i regionråd Mitt. Hon har 

suttit i Svenska Röda Korsets valberedning sedan Riksstämman 2019. 

 

Britt-Louise har stor erfarenhet och bred kunskap om Svenska Röda Korset, om valbered-

ningens roll och uppgift, liksom vilka förväntningar som kan ställas på en ledamot i Svenska 

Röda Korsets styrelse. 
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Presentation av förslag till valberedning för 2021-2023 

Nominerad som ledamot i valberedningen 

    

  Britt-Inger Allberg  

 Född/uppvuxen: 

Bor: 

Yrke/sysselsättning: 
 

Föreslagen: 

1950/Strömsund 

Strömsund 

Pensionerad; arbetar som sjuksköterska när 
det behövs 

Av regionråd Södra Norrland 
Omval 2021, invald 2019 

    

Britt-Inger Allberg 

Britt-Inger Allberg har under nära 20 år arbetat som förtroendevald inom Svenska Röda 

Korset, dels som kassör i den lokala rödakorskretsen med ansvar för kretsens ekonomi och 

arbetsgivaransvar för en second hand-butik med anställd personal, dels som vice ordförande i 

regionråd Södra Norrland. 

 

För närvarande är Britt-Inger en av ledamöterna i Svenska Röda Korsets valberedning och 

också sammankallande i valberedningen till regionrådet för Södra Norrland. 

 

Till andra förtroendeuppdrag som gett henne värdefulla erfarenheter, hör fackligt arbete på 

lokal, regional och nationell nivå liksom uppdrag som god man. Det senaste har gett henne 

nya perspektiv på vårt samhälle ”från andra sidan skrivbordet”. 

 

Med en bakgrund som sjuksköterska har Britt-Inger arbetat inom socialtjänst och primärvård 

(både region- och kommunfinansierad hälso- och sjukvård) med chefs- stabs- och myndig-

hetsutövande funktioner. Processorientering, strategisk verksamhetsutveckling och katastrof-

planering har ingått i olika uppdrag. 

 

Att påverka framtiden genom arbete i en valberedning är för Britt-Inger ett viktigt och 

spännande uppdrag. 
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Presentation av förslag till valberedning för 2021-2023 

Nominerad som ledamot i valberedningen 

    

  Olov Wärnick  

 Född/uppvuxen: 

Bor: 

Yrke/sysselsättning: 

Föreslagen: 

1943/Smedjebacken 

Gunnarn, Storuman 

Pensionerad; f.d. yrkesofficer 

Av regionråd Norra Norrland 

Omval 2021, invald 2019 

    

Olov Wärnick 

Olov Wärnick är 78 år och har under hela sin yrkesverksamma tid arbetat som officer inom 

flygvapnet. Som pensionär tar han en aktiv roll i sin hemkommun Storuman. Han sitter som 

ordförande i ett antal föreningar och är aktiv i församlingsarbetet i kyrkan. Dessutom sitter 

han i regionfullmäktige i Västerbottens län. 

 

Olov blev invald i valberedningen på Riksstämman i Visby 2019 och har gjort ett förtjänst-

fullt arbete som representant för region Norra Norrland. 

 

 

 

 

 

Nominerad som ledamot i valberedningen 

Föreslagen av Röda Korsets Ungdomsförbunds riksårsmöte 

Enligt Svenska Röda Korsets stadgar består Svenska Röda Korsets valberedning av en 

representant för Röda Korsets Ungdomsförbund, som nomineras av Röda Korsets 

Ungdomsförbunds förbundsstyrelse. Vem som nomineras kommer att vara klart till 

Riksstämman. 

 


