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Nyheter och Skvaller från styrelsen i Funktionsrätt Linköping juni 2022 

 

Först kom coronapandemin, sen Ukrainakriget och 
nu är det Sveriges NATO-anslutning som sker i det 
stora. I vår lilla del av universum vill vi informera 
om vad som händer i Funktionsrätt Linköping, din 
lokala paraplyorganisation, din paraplyorganisation 
både när det regnar och är solsken. 
 
Det mest anmärkningsvärda är att vi har fått en ny 
styrelseordförande. Efter 25 år på posten som ordfö-
rande avgick Börje Pettersson i slutet av mars och 
in trädde Ann-Christin Petersén. Ann-Christin 
kommer från Neuroförbundet, har jobbat inom 
kommunens omsorgsförvaltning och är en riktig 
flygentusiast. Det är därför inte så konstigt att hon 
har högtflygande planer för vad som ska hända. 
Ann-Christin brinner för social rättvisa. 
 
Vice ordförande i den nya styrelsen är Anders 
Näkne och han kommer från SRF. Det innebär att 
vi på styrelsemötena ofta får träffa både honom och 
hans ledarhund, en glad labrador. Åtminstone är 
Nogger sprudlande glad när han inte har den vita se-
len på sig. Anders brinner för frågor om tillgänglig-
het och han engagerar sig i många olika forum 
bland annat med Östgötatrafiken. 
 
Susanne Lundin har varit stadig medlem i styrel-
sen sen lång tid tillbaka. Hon brinner för mångfald, 
med allt vad det innebär: Många funktionshinder, 
många rullstolsanpassningar, många föreningar, 
många uppdrag och många vänner. Hon ser livets 
möjligheter snarare än livets begränsningar. 
 
Anna-Lena Lindkvist tävlar med Susanne om att 
ha varit med längst i styrelsen. Anna-Lena är vår 
allt-i-allo; en föreningsmänniska som ser till att gå 
på viktiga möten som ingen annan hinner att gå på.  
 
Hillevi Andersson har varit kurator på Folkunga-
skolan i typ 40 år och hon har samvetet på sitt sam-
vete. Hon brinner för jämlikhet och måltidssånger!? 
Nja, det sista var nog redaktörens tolkning av rätt-
visa… 
 
Lena Huss är en ny styrelsemedlem som väntar på 
att få göra stordåd, tror vi. 

Claes Laurent, som är ordförande i Personskade-
förbundet RTP, gillar att bolla med ord. Han har 
skrivit tre böcker som handlar om tomtar och två to-
mater. Claes är speciellt intresserad av trafiksäker-
het och tillgänglighet. Detta informationsblad har 
tillkommit på hans dator. Uttal [kla:s lorang]. 
 
Två ersättare som heter Karlsson 
Mattias Karlsson, känns ibland igen med fd till-
äggsnamnet Täck, för att man ska skilja honom från 
alla andra som heter Mattias Karlsson. Han har varit 
internationell parasportare i bordtennis, med medalj 
från Paralympics. Mattias är intresserad av tillgäng-
lighetsfrågor.  
 
Håkan Karlsson är representant från Hjärt-Lung-
föreningen, där han är kassör och han älskar pengar! 
Håkan är en riktig föreningsmänniska, bland annat 
sitter han i Fontänens styrelse. Liksom Mattias är 
Håkan ersättare i vår styrelse. 
 
Funktionsrätt Linköping består, som ni säkert vet, 
även av ett kompetent kansli. Vi kommer att skriva 
om kansliets personal i ett senare nummer av NoS, 
men eftersom Lisa Kamberg, kanslichef sen många 
år och Efat Saiady, kommunikatör, båda just avslu-
tat sina karriärer på Funktionsrätt måste vi bara till-
lägga: Tack för ert arbete och engagemang!! 
Ev. rekrytering av ny medarbetare startar i höst. 
Kvar på kansliet är Marianne, Erika och Caroline. 
 
Ambitionen med detta blad är att göra det snabbläst 
och inte gärna mer än en sida långt, så informat-
ionen om dialogmötet rörande den nya simhallen 

blir väldigt kort. Vi fick be-
sök av Andreas Hagström, 
idrottsutvecklingschef på Lin-
köpings kommun. Andreas 
berättade om – och fick 
många vettiga återkopplingar 
rörande tillgängligheten i det 
nya badhuset. Han kommer 
att informera fortlöpande om 
hur det fortskrider.  

Vi kommer att ha fler dialogmöten i höst om andra 
viktiga saker. Missa inte dem!  Vi ses i höst! 


