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Valberedningen förslag till styrelse 2021 
 
 
Ordförande:  Hans Glifberg, Stockholm   (2 år) Omval  
Sekreterare: Ulrika Magnusson, Stockholm (2 år) Omval 

Ledamot: Sanna Karlberg, Stockholm  (2 år) Omval 
 
Ny styrelse: 
Ordförande:  Hans Glifberg  (2 år) 
Kassör: Katarina Verbeet (1 år) 
Sekreterare: Ulrika Magnusson (2 år) 
Ledamot: Sanna Karlberg (2 år) 
Ledamot: Ulrika Åkesson (1 år) 
Ledamot: Thomas Andersson (1 år) 
 
 
 
Revisorer:  
Auktoriserad revisor:  Johan Andersson, Grant Thornton 1 år Omval 
Revisor förening:  Maria Fälth 1 år Omval 
 
Valberedningen:   
Styrelsen ansvarar för detta. 

 
Presentation av kandidater till styrelse och revisorer. 
 

Sittande styrelse: 
 
Kassör. 
Katarina Verbeet, är 60 år och bor i Sundbyberg med min man. Vi har två vuxna 
döttrar, varav den äldsta haft celiaki sedan 1 års ålder. Har varit medlem i 
Celiakiförbundet sedan september 1992 och arbetar sedan mer än 20 år tillbaka med 
diverse administrativa uppgifter på förbundskansliet. Det viktigaste vi som förening 
inom Celiakiförbundet har, är våra medlemmar så att arbeta för/med medlemsnytta 
är väldigt viktigt 
 
Ledamöter. 
Thomas Andersson, Är 45 år gammal boendes i Örby (Älvsjö) gift och en son på 10 
år. I det vardagliga arbetslivet är jag utbildad ingenjör som arbetat många år inom 
infrastruktur och mer specifikt inom järnväg.  Det är min son som nyligen 
diagnostiserats med celiaki. Man får upp ögonen på ett helt annat sätt när man själv 
"drabbas" och därför vill jag försöka hjälpa till och påverka i frågor kring allt som kan 
tänkas röra celiaki. Bästa sättet att påverka tror jag att jag kan göra som 
styrelseledamot i Celiakiföreningen i Stockholms läns styrelse 
 
Ulrika Åkesson, är 54 år och boende i Täby med sambo och tre barn i tonåren 
varav 2 har celiaki. Arbetar som account manager på Vattenfall. Jag är en person 
som drivs av att hjälpa andra, se möjligheter och skapar bra förutsättningar. Ser ett 
stort behov av att stötta Celiakister för att kunna ge dem en bättre vardag o bättre liv. 
Jag tycker om struktur och att planer långsiktigt, ha tydliga delmål och resultat. 
Har ett starkt driv och ett stort engagemang. 
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Ordförande omval 2 år.  
Hans Glifberg, är 64 år och bor i Bromma, gift och 2 vuxna söner. Är pensionär efter 
40 talet år i finansbranschen. Har haft diagnosen celiaki sedan 2000 och medlem 
sedan 2004. Drivs av att förändra och effektivisera verksamheter och ser att vi måste 
lägga mer krut på medlemnytta & intressepolitiskt arbete.  
 
Sekreterare omval 2 år 
Ulrika Magnusson, 49 år och bor i Spånga, gift med 3 barn. Arbetar med event och 
underhållning på Cirkus Arena. Fick min celiakidiagnos 2011 men har en dotter på 
26 år som haft diagnosen sedan tidigare. Vill aktivt göra något som gör det enklare 
att bli trodd, få sin diagnos och sedan enkelt leva med Celiaki. Frustreras över 
okunskapen som finns och vill vara med och öka kunskapen.  
 
Ledamot, omval 2 år 
 
Sanna Kinnander Karlberg, 34 år och bor i Hammarby Sjöstad. Arbetar idag med 
event och marknadsföring på ett IT-företag. Fick diagnosen Celiaki för 4 år sedan. 
Med stort driv, vilja och kreativitet vill jag sprida kunskap och skapa engagemang om 
celiaki via digitala kanaler, möten och aktiviteter. Den 1 maj börjar min tjänst i 
föreningen som ansvarig för Mat för livet och den digitala strategin. Ser verkligen 
fram emot att börja denna resa.  

 
 
Revisorer 
 
Förenings revisor, omval 1 år 
Maria Fälth, är 58 år och bor i Upplands Väsby. Jag är kommunalråd och 
regionpolitiker inom sjukvårdsfrågorna. Jag har själv celiaki sedan 20 år tillbaka och 
har deltagit i föreningens styrelsearbete under två år. Mitt intresse är och har varit att 
driva intressepolitiska frågor inom föreningens område. 
 
Auktoriserad revisor, omval 1 år 
Johan Andersson, Grant Thornton. Mitt namn är Johan Andersson och jag är 
Auktoriserad revisor, delägare och nationellt ansvarig för vår branschgrupp inom 
civilsamhället/ideell sektor (nu heter vi Non-for-Profit). Jag har för närvarande 
förtroendet att vara revisor för Celiakiförbundet centralt och hoppas att få ert fortsatta 
förtroende som revisor även för Celiakiföreningen i Stockholms län. 
 
 


