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Svensk Förening för Sexologi 
 
Valberedningens förslag till årsmötet 2021  
 
 
Bakgrund 
 
Förtroendevalda sedan årsmötet 2020 
 
Ordförande, mandatperiod 3 år  
Jack Lukkerz, nu 2 år kvar 
 
 
Sekreterare, mandatperiod 3 år 
Susanne Karlsson Axelsson, nu 1 år kvar 
 
 
Kassör, mandatperiod 3 år 
Maria Carola-Bure, nu 2 år kvar 
 
Ledamöter, mandatperiod 2 år 
 
Hanna Byström, mandatperioden går ut 
 
Ingela Steij Stålbrand, mandatperioden går ut 
 
Luz Maria Diaz, nu 1 år kvar 
 
Torbjörn Skoglund Nyberg, nu 1 år kvar  
 
Malin Swartling, nu 1 år kvar  
 
Malin Wiik-Norrman, nu 1 år kvar  
 
 
Revisor, mandatperiod 1 år 
Kjell Gustafsson, mandatperioden går ut 
 
Revisorssuppleant, mandatperiod. 1 år  
Magnus Stentagg, mandatperioden går ut 
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NACS-AC, mandatperiod 3 år; samtliga har 2 år kvar  
Pia Jonason, Jack Lukkerz, Hanna Möllås 
 
NACS-ES, mandatperiod 3 år; båda har 2 år kvar  
Suzann Larsdotter, Hanna Möllås 
 
Etiska kommittén, mandatperiod 3 år; samtliga har 2 år kvar 
Margit Leist Hagström 
Julia Linde 
Malin Swartling 
 
Diplomeringskommittén, mandatperiod 2 år; mandatperioden går ut för samtliga 
Jack Lukkerz, Catharina Lundgren Idh, Ingela Steij Stålbrand 

 

 
 
 
Valberedningens lägesbeskrivning och nomineringar  
 
Ordförande Jack Lukkerz, har 2 år kvar 
 
Kassör Maria Carola-Bure, har 2 år kvar 
 
Sekreterare Susanne Karlsson Axelsson, har 1 år kvar 
 
 

Ledamöter 
 
Mandatperioden går ut för Hanna Byström och Ingela Steij Stålbrand. 
 
Valberedningen föreslår att nuvarande antal ledamöter, 6 personer, bibehålls även det 
kommande verksamhetsåret, vilket innebär omval av 2 personer.  
Vid årsmötet 2020 valdes en ”extra” ledamot till styrelsen, för att ge möjlighet för Hanna 
Byström att introducera sin efterföljare i rollen som ledamot i NACS’ styrelse. Det förutsågs 
nämligen att Hanna pga. förestående nedkomst skulle lämna sin post under 
verksamhetsåret. Detta inträffade emellertid inte. Hanna tog bara en kortare paus och 
fortsatte sedan styrelsearbetet under resten av mandatperioden, i sin roll som vice 
ordförande. Nu kandiderar hon för omval.  
Det är valberednings uppfattning att Hanna fortfarande behövs i styrelsen. Hennes långa 
erfarenhet av styrelsearbetet i SfS’ är en värdefull tillgång för gruppen. Dessutom är hennes 
erfarenheter från tidigare arbete i NACS’ styrelse fortsatt en tillgång i NACS-relaterade 
frågor.  
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Hanna Byström, omval 2 år 
Ingela Steij Stålbrand, omval 2 år 
 
Luz Maria Diaz, 1 år kvar 
Torbjörn Skoglund Nyberg, 1 år kvar 
Malin Swartling, 1 år kvar 
Malin Wiik-Norrman, 1 år kvar 
 

Revisor 
Kjell Gustafsson, omval, 1 år 
 

Revisorssuppleant 
Magnus Stentagg, omval, 1 år 
 
NACS-AC 
Jack Lukkerz, 2 år kvar; styrelsens kontaktperson 
Pia Jonason, 2 år kvar; önskar lämna sitt uppdrag 
Hanna Möllås, 2 år kvar 
 
NACS-ES 
Suzann Larsdotter, 2 år kvar 
Hanna Möllås, 2 år kvar 
 
Under året som gått har de båda grupperna i auktorisationskommittén NACS omorganiserat 
sig till tidigare/ursprunglig form, på så sätt att de slagits samman och arbetar som en grupp 
med samtliga auktorisationstyper.  
Den nya gruppens planering går ut på att de 3 förtroendevalda som återstår när Pia Jonason 
lämnat sitt uppdrag fortsätter sitt arbete som tidigare. 
Som fjärde person, tillika nyval till gruppen föreslås Maria Carola Bure, med det speciella 
uppdraget att arbeta med auktorisation av handledare. Detta är en ny typ av auktorisation 
som det visat sig finnas behov av. Kriterier för sådan auktorisation finns sedan tidigare. 
Dessa behöver tillämpas strukturerat.  
Maria har en 45 hp lärar- och handledarutbildning i psykoterapi och är medlem i Nordic 
Forum för handledarfrågor sedan starten 2013. Därtill är hon leg. psykolog och leg. 
psykoterapeut. Hon är alltså en för uppdraget mycket lämplig person.  
Vidare är SfS´ kommitté för NACS-auktorisationer ett forum, där frågor om handledning 
ständigt är närvarande, eftersom kompetent handledning är ett villkor för att en sökande 
skall beviljas sökt auktorisation. Mot denna bakgrund bedömer valberedningen det som 
lämpligt att även frågor om handledarauktorisation handläggs inom kommittén. 
 

SfS’ kommitté för NACS-auktorisationer (sammanslagna NACS-AC + NACS-ES; 

uppdraget utvidgat att hantera även auktorisation av handledare) 

Maria Carola Bure, nyval på posten, 3 år 
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Etiska kommittén 
Margit Leist Hagström, 2 år kvar 
Julia Linde, 2 år kvar 
Malin Swartling, 2 år kvar 
 

Diplomeringskommittén 
Dubravka Håkansson, nyval 2 år 
Catharina Lundgren Idh, omval 2 år 
Ingela Steij Stålbrand, omval 2 år 
 
 
 
 
 
 

Presentationer – personer nominerade till nyval 
 

Diplomeringskommittén 
 
Dubravka Håkansson 
Jag är leg. barnmorska med master i sexologi (MAU) samt grundläggande KBT utbildning från 
LU (Steg 1). Jag är handledare i klinisk sexologi (SFS), och även mindfulness-instruktör.  
Jag har lång erfarenhet av arbete inom det sexologiska fältet både i Sverige och i Kroatien. 
Har varit medlem i styrelsen RFSU Malmö tidigare. Jag skriver spalt om sexualitet i Kroatisk 
press. 
Jag har arbetat på UM i Malmö i 20 år innan jag började på Sexologisk mottagning inom 
Primärvården Skåne (BMM), där jag arbetat de senaste 3 åren.  
Jag har skrivit och publicerat en artikel i en internationell tidskrift (Journal of International 
Women's Studies), tillsammans med mina kollegor på MAU: Navigating the Minefield: 
Women's Experiences of Abortion in a Country with a Conscience Clause—The Case of 
Croatia.  
Jag undervisar på Masterprogrammet i Malmö som extern föreläsare i "Global hälsa utifrån 
ett sexualitetsperspektiv". 
 
 
 

Göteborg, Malmö och Uppsala 28 april 2021 
 
SfS valberedning 

- Axel Brattberg, sammankallande  
- Anna Carling 
- Eva Damberg 
- Anneli Sundgren 

 


