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Friis kvalitetskod B8 

Styrelsens kvalifikationer 
 
 
Förbundsordförande 
Tina Norgren: Född 1962 och har haft psoriasis sedan 9 års ålder. Har studerat vid Kulturvetarlinjen vid 
Umeå Universitet, 140p. Har arbetat vid Arbetsförmedlingen och jobbar nu på Länsstyrelsen i Norrbottens 
län. Har ett mångårigt engagemang inom Psoriasisförbundet i lokal- och länsavdelningar och som ordförande 
för ungdomsorganisationen PSO-Ung. Ordfrande för Länsavdelningen i Norrbotten sedan 2009. Ledamot i 
Förbundsstyrelsen sedan 2011 och förbundsordförande sedan 2014.  

 

Vice ordförande 
Ines Uusmann: Född 1948, konstaterad psoriasis sedan 1979. Tidigare statsråd och generaldiretör. 
Styrelseledamot och ordförande i Psoriasisförbundet Skåne län 2008 - 2014. Styrelseledamot i 
Psoriasisförbundet. Är även styrelseledamot i Funktionsrätt Sverige, ordförande i OK ekonomiska förening 
och ordförande i Vi-skogen.  
 

Ledamöter 
Svante Granberg: Född 1953, konstaterad psoriasis sedan 1975 och psoriasisartrit sedan 1983. Arbetar som 
statsnätsansvarig i Storumans kommun sedan 2002, tidigare bland annat egenförtegarare. Styrelseledamot och 
vice ordförande i Psoriasisförbudet Västerbottens län. Varit styrelseledamot i Psoriasisförbundet sedan 2009.  
 
Erika Jeppsson: Född 1975, fick psoriasis i tonåren och har sedan dess varit aktiv i både ungdomsförbundet 
Ung med Psoriasis och styrelseledamot i Psoriasisförbundet. Har ett sekreteraruppdrag i lokalföreingen. Är 
legitimerad 3 - 9 lärare i matematik, kemi, biologi, fysik och teknik samt har en Masterexamen i 
specialpedagogik.  
 
 
Viveca Lindahl: Född 1943. Pensionär som tidigare arbetat som ekonomichef. Konsultar i ekonomi och 
företagsutveckling. Gift med psoriatiker och medlem sedan 60-talet. Har varit förtroeondevald på olika nivåer 
både som ordförande och kassör i många år. För närvarande supleant i Malmö-Vellinge lokalavdelning, 
ledmot i Psoriasisförbundet i Skånes län, förbundsstyrelseledamot. Har lång erfarenhet av styrelseuppdrag i 
både föreningar och företag. För närvarande kassör i Villaägarna i Malmö samt vice ordföraden i 
Förbundsstyrelsen Villaägarna Region syd.  
 
 
Thomas Holmqvist: Född 1967, diagnostiserad psoriasis 1979 och psoriasisartrit 2004. Har läst 40p juridik 
och psykologiexamen 200p samt kortare kurser i historia och arbaiska. Arbetar inom priivat vård- och omsorg, 
tidigare i kommun och landsting. Har även en deltidstjänst med psykosocialt stöd och information i 
organisationen Noaks Ark Syd. Blev 1988 engagerad i Psoriasisförbundets ungdomsstsyrelse och senare i livt 
som ledamot i Skånes lokal- och länsföreing. Har erfarenhet från styrelse- och föreningsarbete i olika patient- 
och rättighets- och kulturföreingar. Ersättare i Psoriasisförbundets förbundsstyrelse sedan 2014 och ordinarie 
ledamot sedan 2017.  
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Jan-Erik Fors: Född 1958, har haft psoriasis sedan början av 80-talet och fick psoriasisartrit fem år senare. 
Arbetar inom särskolan som yrkeslärare (lärarlegitimation fordon). Har suttit i Psoriasisförbundets 
länsavdelningstyrelse på Gotland i cirka tio år och är ordförande sedan 2014. Har tidigare varit med i några 
fackstyrelser som ledamot och sekreterare, senaste uppdraget som kassör i Majblomman. Ledamot i 
Psoriasisförbundets förbundsstyrelse sedan 2017.  

 
Melker Ödebrink: Född 1956 med konstaterad psoriasis sedan 1976. Arbetar som Kanslichef på Sveriges  
A-kassor i Stockholm sedan 2009. Har tidigare arbetat som A-kasseföreståndare. Är styrelseledamot i 
Länsavdelningen i Stockholms län sedan 2015. Ledamot i Psoriasisförbundets förbundsstyrelse sedan 2017.  

 
Bengt Erik Bengtson: Född 1942, har en Fil.kand. i språkvetenskapliga ämnen och lärarutbildad. Har arbetat 
som lärare och reseledare och även som buss- och spårvagnsförare. Anställd 40 år inom Försvaret som 
reservofficer med specialinriktning på transportledning. Har haft psoriasis sedan tonåren och fick efter 15 år 
även psoriasisartrit. Mångårig medlem i Psoriasisförbundet och lång erfarenhet av styrelseuppdrag, 
huvudsakligen som kassör, i lokalavdelningar och i länsavdelningen i Västra Götaland. Ledamot i 
Psoriasisförbundets förbundsstyrelse sedan 2017.  

 

 
Ersättare 
Peter Glader: Född 1961 i Borås men bor idag i Lerums kommun. Har sedan 2010 jobbat som 
chefsrådgivare och förhandlare inom chefsorganisationen Ledarna. Min psoriasis fick jag när jag var 40 år. Det 
är bara jag inom familjen som har psoriasis, dock finns den inom släkten. Har varit aktiv sedan några år i 
Alingsås lokala Psoriasisförening. Jag är i grund och botten en föreningsmänniska i både föreningar som inom 
politiken. Min fritid handlar främst om trädgård och fruktbeskärning när det tiden är inne. Ersättare i 
Psoriasisförbundets förbundsstyrelse sedan 2017.  

 
Sara Gunnerås: Född 1972 och har haft psoriasis troligen sedan tjugoårsåldern men diagnosticerad först för 
snart tio sedan. Har en Fil.mag i biologi från Umeå Universitet samt fil. dr i molekylärbiologi från Sveriges 
Lantbruksuniversitet. Arbetar sedan 2011 på branschorganisationen SwedenBIOs kansli i Stockholm. Tidigare 
verksam inom life science industrin. Ledare inom Friluftsfrämjandens barnverksamhet. Ersättare i 
Psoriasisföreningen i Stockholm sedan 2015. Ersättare i Psoriasisförbundets förbundsstyrelse sedan 2017.  
 
Andreas Svensson: Född 1989, arbetar skift på EVRY i Örebro. Har haft Psoriasis sedan 6 års ålder. Har 
suttit i styrelsen Psoriasisförbundet Örebro Län sedan 2013 och som ordförande sedan 2015. Ersättare i 
Psoriasisförbundets förbundsstyrelse sedan 2017.  
 
Conny Erixon: Född 1967, Ersättare i Psoriasisförbundets förbundsstyrelse sedan 2017. Jobbar som 
nätverksingenjör på Skanova AB. Tidigare sektionschef på leverans inom Telia 2007–2013. Varit medlem i 
Psoriasisförbundet sedan 1993 och ordförande i PSO-Ung Jönköping Län 1993–1997, kassör i 
Psoriasisförbundets lokalavdelningen Jönköping sedan 2016. Jobbar aktivt som huvudtränare/ledare inom 
fotbollen i Husqvarna FF sedan 2004. Nu med vårt Div 3 lag ”Dam U”. Fick i min ungdom besvär med 
atopiskt eksem.  
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