
 
 
 
Nyhetsbrev 1/2020 
 
Hej! 
Birgitta Larsson Lindelöf heter jag och är nyvald ordförande i EDS riksförbund.  
 
Lite kort om mig och min bakgrund. Jag blev medlem i förbundet utifrån ett 
anhörigperspektiv. Min dotters långa vandring i vården innan hon fick sin diagnos 
EDS och POTS var påfrestande för både henne och för oss anhöriga. Detta bidrog 
till att jag blev medlem i förbundet.  
 
Jag blev snabbt engagerad, föreningsmänniska som jag är. I Skåne var jag med och 
startade upp en lokalförening. Jag deltog i planering och genomförande av 
medlems- och familjelägret på Furuboda 2018. Numera är jag senior men har min 
bakgrund inom HR-området i bland annat Region Skåne. Min ingång i ett 
styrelsearbete är att bidra till ett starkt, sammanhållet förbund som driver frågor där 
medlemmars bästa är i fokus. Styrelsens ambition är att med jämna mellanrum 
återkomma med Nyhetsbrev och detta blir det första. 
 
Ny styrelse valdes på årsmötet 
Den 4 april hade Riksförbundet sitt årsmöte och en helt ny styrelse valdes. Det är 
en stor utmaning som ligger framför oss och vi ska göra vårt bästa för att ta oss an 
de frågor som beslutades på årsmötet.  Efterhand kommer en kortare presentation 
av styrelsens ledamöter. Här presenteras de med namn och bostadsort. 
 
Birgitta Larsson Lindelöf, Kristianstad, ordförande (vald av årsmötet) 
Hanna Dahlgren, Stockholm, vice ordförande 
Karin Lindholm, Falköping, kassör 
Cecilia Eliasson, Timrå, sekreterare 
Annelie Ramos, Göteborg 
Angelica Karlsson, Västerås 
Katinka Ek, Helsingborg 
 
Digitalt årsmöte 
På grund av Covid 19 hölls årsmötet digitalt vilket fungerade utmärkt. Det är en 
lärdom som vi tar med oss framöver. Digitala möten har många fördelar, ökad 
demokrati genom att fler kan delta, miljöaspekten med minskat resande och 
ekonomiskt både för medlemmar och förbundet.  Vi i nya styrelsen har haft 
skypemöte för att lära känna varandra lite, diskuterat kring verksamhetsplan och 
konstituerat oss och har nytt möte inplanerat i slutet av april.  
 



Nu ser vi fram emot ett spännande år i en ovanlig tid – hjälp oss att bli fler! 
Vi vill, tillsammans med er medlemmar, arbeta för ett starkt och hållbart förbund 
och då behöver vi vara många medlemmar. Hjälp oss att värva nya medlemmar, 
med eller utan diagnos, vänner och bekanta - allt stöd är välkommet! 
	
Göteborg 
Göteborgs lokalförening tog vid sitt årsmöte den 29/3 ett beslut att ombilda sig till 
en nationell förening som heter EDS/HSD. De tillhör därmed inte EDS 
riksförbund längre. Jag har haft samtal med ordföranden i den nybildade 
föreningen. Från riksförbundet tycker vi det är olyckligt att vi nu inte längre har en 
lokalförening i Göteborg. Har du frågor är du välkommen att höra av dig till mig! 
 
Vi vill bli fler lokalföreningar 
Vi vill verka för ett gott samarbete framöver. Styrelsen vill med öppenhet och bra 
kommunikation forma ett nätverk med våra lokala föreningar i EDS Riksförbund 
och kommer ha det som första prioritet. Fler lokalföreningar behövs för att kunna 
påverka vården och ge våra medlemmar kunskap samt få möjlighet att träffas i 
närregionen.  
 
Tillsammans blir vi starkare /  ”Vi håller ihop när bindväven sviker” 
 
Med önskan om en fin Påskhelg! 
mvh 
Birgitta Larsson Lindelöf 
Ordförande 
EDS Riksförbund  
Birgitta.larsson.lindelof@ehlers-danlos.se 
https://www.ehlers-danlos.se 
 
 
Följ oss på Facebook  
Ehlers-Danlos syndrom Riksförbund Sverige 
https://www.facebook.com/RiksforbundetEhlersDanlossyndromSverige/posts/2
940307795992519 
 
 


