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Giva Sverige kvalitetskod B8 
Styrelsens kvalifikationer 
 
 

Förbundsordförande 
Tina Norgren:  
Född 1962 och har haft psoriasis sedan 9 års ålder och på senare år även psoriasisartrit. Har studerat vid 
Kulturvetarlinjen vid Umeå Universitet, 140p. Har arbetat vid Arbetsförmedlingen, Länsarbetsnämnder 
och på Länsstyrelsen i Norrbottens län som samordnare, enhetschef och nu på länsledningens stab. Har 
ett mångårigt engagemang inom Psoriasisförbundet i lokal- och länsavdelningar och som ordförande för 
ungdomsorganisationen PSO-Ung. Ordförande för Länsavdelningen i Norrbotten mellan 2009-2019, 
därefter vice ordförande. Vice ordförande i Förbundsstyrelsen sedan 2011 därefter förbundsordförande 
sedan 2014.   

 
Vice ordförande 
Conny Erixon:  
Född 1967, Ledamot i Psoriasisförbundets förbundsstyrelse sedan 2021 Ersättare 2017-2021. Jobbar 
som nätverksingenjör på Teliacompany. 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. Ordförande i Psoriasisförbundet 
Jönköpings Län från 2020. Jobbar aktivt som huvudtränare/ledare inom fotbollen i Husqvarna FF sedan 
2004. Fick i min ungdom besvär med atopisk eksem. 
 

Ledamöter 
Emelin Shabo:  
Emelin Shabo, född 1978. Har konstaterad psoriasis sedan några år tillbaka. Har en magisterexamen 
inom företagsekonomi, studerat på IHM Business School och är diplomerad coach. Har jobbat i olika 
branscher inom privata sektorn som bl a förvaltare, projektledare, processledare, och nu som jobb- och 
karriärcoach. Jag har varit ideellt aktiv i många år inom trossamfundet syrisk-ortodoxa kyrkan med barn 
och ungdomar, är ledamot i Studieförbundet Bilda Öst, ledamot i Psoriasisföreningen i Stockholms län 
samt ledamot i bostadsrättsföreningen där jag bor. 
 
Eva-Brossberg Andersson:  
Född 1964 har haft psoriasis sedan tonåren. Medlem i Pso Borlänge-Falun sedan 1998 först som revisor, 
men från 2019 ordförande, är ledamot i Pso Dalarna. Jag bor och arbetar i Borlänge som undersköterska 
i en hemtjänstgrupp med inriktning mot personer med en demenssjukdom eller ett demensliknande 
symtom. 2020 utbildade jag mig till Demensspecialiserad undersköterska vid Skövdes yrkeshögskola. 
Har lång erfarenhet av både fackligt och politiskt arbetet. Blev invald som ledamot i psoriasisförbundets 
styrelse 2021. 
 
Svante Granberg:  
Svante Granberg: Född 1953, konstaterad psoriasis sedan 1975 och psoriasisartrit sedan 1983. 
Pensionär som arbetar deltid som konsult, har tidigare arbetat som statsnätsansvarig i Storumans 
kommun och egenföretagare. 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 samt ersättare i länsavdelningen. Är legitimerad 3 - 9 
lärare i matematik, kemi, biologi, fysik och teknik samt har en Masterexamen i utbildningsvetenskap med 
inrikting specialpedagogik.  
 
 



 
 

Psoriasisförbundet Bellmansgatan 30, 118 47 Stockholm  
Tel: 08-600 36 36. Fax 08-556 109 19. Pg: 33 66-2. Bg 482-5782. Org nr: 80 20 02-7283. E-post: info@pso.se 

www.psoriasisforbundet.se 

 

 
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.  
 
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). Numera så arbetar jag i vårt Café pga min sjukdom. 
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.  
Ny text: Pensionerad, till 2018 Kanslichef på Sveriges a-kassor i Stockholm. Har tidigare arbetat som a-
kasseföreståndare. Är styrelseledamot i Länsavdelningen i Stockholms län sedan 2015. Ledamot i 
Psoriasisförbundets förbundsstyrelse sedan 2017. 

 
Ersättare 
Björn Johansson: 
Född 1960, ersättare i Psoriasisförbundets förbundsstyrelse sedan 2021. Har haft psoriasis sedan 
tonåren. Jobbar som Rangeredare på Green Cargo i Malmö. Har varit facklig företrädare för 
Fackförbundet ST och innehaft de flesta uppdrag man kan tänka sig inom den facklig världen. Har suttit i 
Green Cargos bolagsstyrelse under åren 2001 – 2013. Innehar även uppdrag inom Psoriasisförbundet 
som vice ordförande för länsavdelningen i Skåne samt ledamot i lokalavdelningen Nordvästra Skåne. Är 
ordförande i Samfälligheten Larödporten. Är stolt medlem i Landskrona BoIS. 
 
Birgitta Borg: 
Birgitta Borg född -40, psoriasis vid 17 års ålder vid, ca 50 år diagnos psoriasisartrit. Leg sjuksköterska ( -
64), lärare hälso-och sjukvård samt universitetskurser i hälso-och sjukvårdsadministration samt 
pedagogik (70-tal) konsulent Psoriasisförbundet med ansvar vård -och organisationsfrågor(80-tal), 
Fritidspolitiker, eget företag med inriktning vård- rehab- och personalfrågor (t o m 2010), därefter ordf. 
SPF seniorerna Draken Kungsholmen (fortf.) nyligen avgått efter 6 år som ledamot i SPFSeniorernas 
förbundsstyrelse. 
 
Jeanette Lindskog:  
Jeanette Lindskog född 1970. Bor i Åhus. 
Arbetar som specialpedagog på en F-6 skola i Kristianstad. 
Fick psoriasis sedan 1 års åldern och har många i släkten som har psoriasis och psoriasisartrits. 
Varit aktiv inom psoriasisförbundet och Pso- ung sedan 1986. Är idag ordförande i Skåne och 
sekreterare i Kristianstads lokalavdelning. Ersättarna förbundsstyrelsen sedan 2021. 
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