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Vid årsmötet 2021 beslutades om en fortsatt utökning av styrelsen till 6 ledamöter. Ledamöter 

Ingela Steij Stålbrand och Hanna Byström (vice ordförande) omvaldes på 2 år. Ordförande 

Jack Lukkerz hade 2 år kvar av sin mandatperiod. Sekreterare Susanne Axelsson hade 1 år 

kvar och kassör Maria Carola-Bure hade 2 år kvar. Ledamöterna Luz Maria Diaz, Malin 

Swartling, Torbjörn Skoglund Nyberg och Malin Wiik-Norrman hade 1 år kvar av sina 

mandatperioder. Jack Lukkerz och Maria Carola-Bure valdes till firmatecknare. 

Efter årsmötet konstituerades styrelsen på följande sätt: Jack Lukkerz, ordförande, Hanna 

Byström, vice ordförande, Maria Carola-Bure, kassör, Susanne Axelsson, sekreterare, övriga 

ledamöter; Ingela Steij Stålbrand, Torbjörn Skoglund Nyberg, Malin Swartling och Malin 

Wiik-Norrman, Luz Maria Diaz.  

Under året har Jack Lukkerz, Susanne Axelsson och Malin Wiik-Norrman valt att lämna 

styrelsearbetet. Styrelsen valde Hanna Byström som tf ordförande och Torbjörn Skoglund 

Nyberg som tf sekreterare. 

Till valberedningen omvaldes Axel Brattberg, Eva Damberg, Annelie Sundgren och Anna 

Carling på 1 år. 

Kjell Gustavsson omvaldes till revisor och Magnus Stentagg omvaldes till revisorssuppleant, 

båda på 1 år. 

Auktorisationskommittén 

Representeras av Hanna Möllås, Suzann Larsdotter, och Maria Carola-Bure. Jack Lukkerz har 

lämnat detta uppdrag. 

 

Det pågår fortsatt en diskussion om ev förnyelse av auktorisation och dess kriterier.  

 

Diplomeringskommittén 

Består idag av Ingela Steij Stålbrand, Catarina Lundgren Idh och Dubravka Gladoic Håkansson. 

Inget att rapportera. 

Etiska kommittén 

Består av Margit Leist Hagström, Julia Linde och Malin Swartling. 

Inget att rapportera. 

NACS Curriculum 

Består av Ingela Steij Stålbrand. Jack Lukkerz har lämnat detta uppdrag.  



 

Gruppen arbetar med sexologiska utbildningsfrågor i Sverige med målet att få in mer sexologi 

i professionsprogrammen och formerna för detta undersöks nu. 

NACS styrelse 

Luz Maria Diaz valde att lämna uppdraget som föreningens representant i NACS styrelse. 

Hanna Byström valdes som tf representant av styrelsen. 

Processen med att registrera NACS som en organisation löstes inte under 2021 och arbetet 

fortgår.  

Styrelsearbete och möten 

Detta verksamhetsår har fortsatt präglats av pandemin och styrelsens arbete har påverkats av 

de begränsningar och restriktioner som varit, t ex har inga SAR-kurser anordnats. Styrelsen 

har främst träffats digitalt men också i samband med arbetshelger där även de olika 

kommittéerna varit representerade. 

Styrelsen har haft två arbetshelger i Nässjö; 29-30/5 och 28-29/8. 

Därutöver har vi haft styrelsemöte via zoom 1/10, 24/11, 9/2,och på plats i Malmö 20/3. 

Under arbetshelgerna i Nässjö fortsatte arbetssättet där styrelsen bjöd in auktorisations-, 

diplomerings- och etiska kommittén med syfte att träffas i storgrupp. De som inte hade 

möjlighet att närvara på plats deltog via zoom. Ledamöterna från de olika kommittéerna fick 

också möjlighet att adjungera vid ett styrelsemöte. Under arbetshelgen i augusti genomfördes 

en Framtidsverkstad där flera förslag diskuterades kring vad styrelsen ska fokusera på och 

prioritera framöver. Resultatet av Framtidsverkstaden blev tre huvudpunkter.  

- Sexmästeriet, en nationell föreläsningsserie. Första föreläsningen ägde rum i Umeå den 

19:e november med tema det sexologiska arbetet i norr. Den andra var tänkt att äga rum 

i Karlstad den 11:e februari, men blev istället digital. Då var temat ”Vad är tantra och 

vad händer i kroppen när vi praktiserar?”. 

- En nationell konferens riktad mot yrkesverksamma inom Sverige. Planeras våren 2023 

i Nässjö. 

- Skapande av en klinisk sexologiutbildning. Omfattning 60 hp eller motsvarande. 

 

2021 genomfördes återigen årsmötet digitalt via zoom. Årsmötet kombinerades även denna 

gång med en föreläsning av Sam Holmqvist, fil.dr i litteraturvetenskap ”Svensk transhistoria 

och stortjuven Lasse-Maja”.  

Den årliga Nacs-konferensen ägde rum i Reykjavik på Island. På grund av pandemin så var 

det många både talare och deltagare som inte kunna komma, så det blev en något mindre 

konferens. 

Kommunikation med medlemmar har skett via Nyhetsbrev och den slutna Facebook-gruppen.  

Följande remissyttrande från Regionalt cancercentrum (RCC) har besvarats; Nationellt 

vårdprogram livmoderkroppscancer, Nationellt vårdprogram ändtarmscancer, Nationellt 



 

vårdprogram för hypofyscancer, Nationella vårdprogrammet för prostatacancer, och 

Nationellt vårdprogram för myelom. 

Föreningen har totalt 245 betalande medlemmar.  

Auktorisationer och diplomeringar   

Som specialist i sexologisk rådgivning (NACS) har följande godkänts; Ehwa Guting och Eva 

Berg. 

Ingen har godkänts som specialister i klinisk sexologi (NACS). 

Ingen har godkänts som specialist i sexologiskt hälso- och utbildningsarbete (NACS) eller 

specialister i sexologisk vetenskap (NACS).  

Som auktoriserad handledare i sexologi (NACS) har Siw Blom, Suzann Larsdotter, Anna 

Carling, Suzanne Lindström samt Anna-Karin Larsson godkänts.  

Ingen har diplomerats som sexualupplysare (SfS). 
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