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Omval 2 år 

 

Ordförande Bengt Fasth:  
Har erfarenhet av styrelsearbete ifrån flera folkrörelser och kommunala allmännyttiga bostadsföretag, 
varav flera ordförandeuppdrag. Stort intresse för samhället och politik. Hoppas kunna bidra med 
erfarenhet och kunskap om påverkan och folkrörelsearbete. Tycker det är viktigt att det skapas en positiv 
atmosfär i organisationen där alla känner sig delaktiga. 

 
 

 
 

 
Ledamot Ryan Korsbakke:  
Har varit engagerad i sin lokala celiakiförening i Hallands län och har tidigare suttit med i valberedningen 
för Celiakiförbundet. Är egenföretagare och driver även tillsammans med sin fru ett glutenfritt bageri. Har 
styrelseerfarenhet från Företagarna i Halmstad samt är engagerad i ett VD-nätverk i Halmstad. 

 

 
 

 
Ledamot Fannie Ek:  
Har tidigare varit ledamot, ordförande och är idag kassör i SCUF Väst. Varit ledamot i SCUF:s 
förbundsstyrelse, förtroendevald och aktiv i SCUF:s stadgegrupp samt arbetat aktivt med 
tillgänglighetsfrågor. Vill att SCF ska vara ett förbund som känns tillgängligt för medlemmar, där avstånd 
mellan förtroendevalda, medlemmar och verklighet är väldigt kort. 

 

 
 

 
Ledamot Emelie Andersson:  
Arbetar som leg. dietist på Kungälvs sjukhus, och bor i Göteborg. Har varit engagerad i celiakiföreningen i 
Skånes län. 

 

 
 

 

 
Ledamot Madeleine Hedberg:  
Har varit lokalt engagerad i styrelsen i Celiakiföreningen, Östergötland sedan 2008. Bor i hus i Linköping 
tillsammans med man och tre barn. Ser utmaningar som något positivt då dessa leder till utveckling. 
Anser att det viktigaste för Celiakiförbundet är att vara ett modernt förbund som är aktivt i 
samhällsdebatten och som är en självklar aktör i statliga utredningar. Är en positiv ledamot som gillar att 
vrida och vända på frågor och som vill vara med och föra Celiakiförbundet in i framtiden på ett bra och 
utmanande sätt. Arbetar som Förstelärare samt SO-lärare. 

 
 

 

 
Ledamot Claes Simonsson:  
Har varit engagerad i celiakiföreningen i Skaraborg och i Västra Götaland. Är styrelseledamot i en 
ekonomisk förening som driver förskola och grundskola. Har tidigare arbetat som ekonomichef, arbetat 
med samhällsplanering och drivit ett eget IT-företag. Tycker att det är viktigt att vidareutveckla dialogen 
med föreningarna. 

 

 

 

 

 

 



Erika Bergsten, nyval 2 år 

Jag är 39år gammal och bor i ett hus i lilla 
Timmersdala som ligger mellan Mariestad och 
Skövde med sambo och 3 barn.  

Jag arbetar med att sekvensiera material till 
monteringen på Volvo Powertrain GTO i Skövde. 
Det innebär att jag ska se till att plocka upp 
materialet i den ordningen de vill ha den ute på 
monteringen. I jobbet ingår också en hel del 
förbättringsarbete för avdelningen. Jag är även 
ansvarig inom 5s vilket innebär ordning och reda, 
var sak på sin plats. (Sortera, Systematisera, Städa, 

Standardisera, Se efter). Jag är inte sen att ta tag i saker som behöver 
göras.  

På fritiden umgås jag med min familj, är med på barnens aktiviteter och är 
sekreterare i Celiakiföreningen i Skaraborg. Där har jag suttit i drygt 1 år nu. 
På den korta tiden har jag ändå hunnit med mycket. Då jag är mycket för 
ordning och reda och i ett försök att nå ut till människor startade jag 
Skaraborgs Facebook-sida och har gjort ett årshjul för att det ska bli lättare 
för våra medlemmar att se vad vi gör över året.  

Som person är jag glad, ansvarstagande och noggrann. Jag är engagerad 
och har ett gott hjärta. Rår om de jag tycker om. Visionen för SCF är att vi 
ska lyckas nå ut till fler. Att vi ska bli mer medlemmar men även att ordet 
celiaki ska bli mer förstått. Det är många som fortfarande inte vet vad det 
är. Min förhoppning är också att få med mig mer information ner till den 
lokala föreningen. 

Får jag en uppgift eller hittar något intressant jag vill fördjupa mig på så 
satsar jag allt. Som exempel när jag och min sambo sålde 200 bingolotter 
förra året till förmån för forskningsfonden. Jag har svårt att göra saker 
halvdant och jag vill gärna komma med ett bra resultat.  

Det jag tror att jag kommer kunna bidra med är mitt engagemang och att 
jag har ett stort driv. Om jag tycker att något borde ändras så försöker jag 
ta tag i det, oavsett om det är privat eller i arbetslivet.  

 

 

 

 


