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Förslag till ordförande för ett år: 

 

Sven-Eric Svensson 

Har tillhört Studiefrämjandets styrelse sedan 1998, ordförande från 2002. 78 år, teol. kand. i 

Lund 1973, prästvigd där samma år och pensionerad som kyrkoherde i Råsunda 2008. 

Medlem i Svenska Brukshundklubben 1971; instruktör, lärare och domare sedan mitten av 70-

talet. Diverse styrelseuppdrag ända från början, f n ordförande i Upplandsdistriktet. Har också 

varit fältbiolog, men det var innan Studiefrämjandet fanns. 

Har arbetat med organisationsfrågor, ledarskap och arbetsmiljö som anställd på Svenska 

Kyrkans arbetsgivarorganisation och som fristående utbildare. De sista 18 åren återigen som 

församlingspräst. 1998–2010 kommunala förtroendeuppdrag i Håbo, bl. a ordförande i Miljö- 

och tekniknämnden. Innevarande mandatperiod ersättare i Regionfullmäktige och regionens 

Kulturnämnd samt ledamot i styrelsen för Biskops Arnö folkhögskola. Revisor i 

Studiefrämjandets riksförbund och Valla folkhögskola. Ordförande i Uppsala läns 

bildningsförbund.  

 

Styrelseledamöter med ett år kvar av sin mandatperiod:  

 

Tommy Winberg 

76 år. Har arbetat i Uppsala kommun med en del avbrott för studier sedan 1965. Jag började 

min yrkesbana vid dåvarande nykterhetsnämnden. Sedan 1978 har jag haft olika 

chefsbefattningar, under tiden 2003–2010 har jag varit direktör och chef för Äldrekontoret. 

Sedan januari 2011 är jag pensionär och arbetade på deltid fram till halvårsskiftet 2012 som 

senior rådgivare hos stadsdirektören i Uppsala. Jag är sedan 1969 medlem i Kennelklubben. 

Jag var med och bildade Uppsala läns kennelklubb och var dess styrelsesekreterare ett antal 

år. Jag har ett antal år under 90-talet varit vice ordförande i Kennelfullmäktige. Har i ca 15 år 

varit ledamot i Kennelklubbens disciplinnämnd. Inom kennelklubbsorganisationen är det 

framförallt inom Svenska Spaniel och Retrieverklubben, SSRK, som jag har varit mest aktiv. 

Har tillhört dess huvudstyrelse i ca 25 år allt ifrån suppleant till vice ordförande. Var med och 

bildade cockerspanielklubben, som rasklubb inom SSRK, var dess ordförande under många 

år. Tillhör Studiefrämjandets avdelningsstyrelse i Uppsala sedan 2000. Under åren 2005–2007 

var jag ledamot i valberedningen för Studiefrämjandets riksförbund. Är sedan i maj 2013 

förbundsordförande i Studiefrämjandet. Efter10 år som förbundsordförande kommer jag att 

lämna detta uppdrag i samband med 2021 års ordinarie stämma. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Lars Gejpel 
70 år. Har varit ledamot i styrelsen för Studiefrämjandets lokalavdelning i Norra Dalarna. 

Tidigare medlem i Friluftsfrämjandet i Norrköping. Medlem i Naturskyddsföreningen. 

Ursprungligen mellanstadielärare med skolledarerfarenhet inom grundskolan. Sedan 1993 

arbetat i folkhögskolevärlden, 1993–1997 bitr. rektor Kjesäters folkhögskola, 1997–2006 

rektor Malungs folkhögskola, 2006–2015 rektor Wiks folkhögskola (Uppsala). Har tidigare 

under ett tiotal år varit ledamot i styrelsen för nuvarande Offentligägda folkhögskolors 

intresseförening (OFI). Ledamot (ersättare och ordinarie) i Folkhögskolornas 

studeranderättsliga organisation (FSR) 2011–2015. Ledamot i styrelsen för Uppsala läns 

bildningsförbund under några år. Har nu varit ledamot i Studiefrämjandet i Uppsalaregionen i 

fem år. Resor och möten med människor är viktiga delar i mitt liv. Trivs också med att finnas 

på och underhålla en släktgård i Dalarna. 

 

 

 

Linn Henningson 

Jag heter Linn och är 32 år gammal. Jag har två barn och bor i Björklinge. Jag har sedan 6 års 

ålder varit aktiv inom 4H. Jag har min grund från Gränby 4H-gård bland hästarna och djuren. 

Sedan 2018 är jag examinerad lönespecialist och arbetar för Riksförbundet Sveriges 4H med 

lön och HR. 

Jag har genom åren suttit med i flertalet styrelser. Tror att jag har testat alla de olika 

uppdragen en styrelse kan erbjuda. Sedan flera år tillbaka är jag ordförande för Uppsala läns 

4H och hoppas att jag kommer kunna lämna över ordförandeklubban till någon yngre stjärna 

om något år.   

Att få dela med mig av mina erfarenheter och kunskaper och se andra utvecklas är det som 

sporrar mig. Ledarskap, organisationsutveckling och personalfrågor är extra kul. Jag har suttit 

några år i Studiefrämjandets styrelse och hoppas att jag får sitta kvar några år till för jag vill 

vara med och påverka folkbildningens framtid i Sverige. 

 

 

 

Shahin Akter 

Född 1976, bor i Västerås. Jag jobbar som avdelningschef i Västerås stad sedan 2017. Innan 

det har jag jobbat i Köpings kommun som bitr. enhetschef. På fritiden ägnar jag tid åt att spela 

gitarr och umgås med familjen och vänner. Sedan 2018 har jag drivit en studiecirkel där vi 

spelar musik och vi har haft nära samarbete med Studiefrämjandet. Jag har varit ordförande 

för en ideell förening, BSU ( Bangladeshi society in Umeå) i Umeå under perioden 2010-

2012. Under dessa år hade vi ett väldigt nära samarbete med Studiefrämjandet i Umeå och 

anordnade många studiecirklar inom kultur, musik, språk och integration. Jag har även varit 

fackligt aktiv och haft ett uppdrag som företrädare chef i Vision under åren 2016–2017. 

Kassör i vår samfällighetsförening Symaskinen i Västerås sedan 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förslag på styrelseledamöter att väljas på två år: 

 

Björn Berggren 

Styrelseledamot i Studiefrämjandet sedan 2000. Född 1950. Bor strax utanför Almunge och 

arbetar numera bara om jag blir inringd i Uppsala som bilmekaniker och har varit intresserad 

av föreningsliv hela mitt vuxna liv. Har tidigare varit mycket fackligt aktiv på olika poster och 

även suttit i bolagsstyrelse. Min första kontakt med Studiefrämjandet var via sportfiskarna i 

början/mitten av 90-talet när vi var ett gäng som startade en sportfiskeklubb. Gillar natur och 

sportfiske och vildmarkscamping. Har fiskat i större delen av Norrland och i norska havet 

uppe vid Vikna och på Åland. Gillar även gamla amerikanska bilar från 40–60 tal och 

bilträffar och cruising. Är även intresserad av andra kulturer och hur människor lever där. 

Intresserad av kulturen och den sanna historien av Native Americans, First Nation, väldigt 

många vill inte bli kallade indianer. Sommaren 2019 började jag med kniv-tomahawk och 

yxkastning med dubbeleggad. Har precis börjat arbeta med skinn och läder som hobby och 

ska även lära mig vegetabilisk garvning. 

Utbildning och personlig utveckling har blivit mer och mer betydelsefull med åren och jag är 

säker på att det kommer att fortsätta. Det livslånga lärandet är en nödvändighet i samhället för 

man blir aldrig fullärd. 

 

 

Marianne Kahn 

Jag är 74 år gammal, utbildad biolog, har arbetat som miljö- och hälsoskyddsinspektör och 

kommunekolog i Håbo kommun men är nu pensionär. Jag är intresserad av friluftsliv 

och vilda växter och alla miljöfrågor. Jag vill göra naturen tillgänglig för alla.. Jag bor i 

industristaden i Uppsala med min sambo. 
Jag har tidigare varit aktiv i Friluftsfrämjandet i Björklinge och var ordförande där några år. 

Jag är ordförande i Naturskyddsföreningen Uppsala län och vice ordförande i 

Naturskyddsföreningen Uppsala. 
Jag har varit styrelseledamot i Studiefrämjandet i Uppsala län sedan 2008 

 

 

Eva Ohlsson 

Jag är en 50-årig beteendevetare, engagerad i den globala samhällsutvecklingen med skiftande 

fokus under åren, mamma till en sjungande 12-åring, älskar att läsa men har sällan nog med 

tid, gillar löpning, diskussioner och utmaningar. Jag har erfarenhet av olika former av 

folkbilnings- informations- och påverkansarbete, främst vad gäller jämställdhet och 

internationella frågor. Jobbar med studieadministration och kommunikation på Uppsala 

universitet, men har en bred & brokig bakgrund. Något från åren innan dess: Vikarierat som 

projektkoordinator för Bring down the beat och projektledare för Gottsunda Youth in Action. 

Arbetat drygt 5 år i Tanzania, dels med organisationsutveckling på folkhögskolor för Forum 

Syd, dels med landsbygdsutveckling med fokus på människors tillgång till naturresurser och 

landfrågor. 

 

 

Stefan Runarsson 

Ledamot i Studiefrämjandets styrelse sedan 2010. Är 41 år fyllda. 

Arbetar med livsmedelstillvekning d.v.s. lantbruk och skogsbruk i större skala. 

Sitter med som skytteansvarig i Jägareförbundets Länsförening samt i diverse övriga 

småstyrelser inom främst jakt och skytte. 



 

 

Förtroendevald revisor, ordinarie: 

Mats Mårtensson 

62 år gammal och bor i Gamla Uppsala. Uppvuxen i Tuna där jag engagerade mig som ledare 

i Tuna 4H när jag var 18 år. Var ordförande under hela 80-talet, Satt även i 4Hs krets- och 

läns styrelser. 

Sen ett antal år tillbaka så är jag numera revisor för Tuna 4H klubb och för 4H krets och län. 

 

 

 

 

Förtroendevald revisor, ersättare: 

Marita Berg 

Född 1948 således pensionerad från Uppsala Universitet där jag arbetat som lab. ass. och 

kursadministratör. Jag ägnar min fritid åt Knivsta Brukshundklubb, där jag sitter i styrelsen 

och ingår i tävlingssektionen, samt Upplandsdistriktet inom SBK där jag är vice ordförande 

och tävlingsansvarig. Jag blev medlem i Uppsala BK 1970 och var med och bildade Knivsta 

BK 1986. Jag är aktiv som instruktör, tävlingsledare och domare. Sist men inte minst tävlar 

jag elit spår med min schäfertik Birkelands Jarina. Jag har tidigare varit ledamot och 

revisorssuppleant i Studiefrämjandet. 

 

 

 

 

 

 


