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Svensk förening för Sexologi
SfS

Valberedningens förslag till årsmötet 2022-04-08

Under det gångna året har det inträffat att ordförande Jack Lukkerz , sekreterare Susanna
Axelsson, kassör Maria Carola-Bure och ledamoten Malin Wiik-Norrman lämnat sina poster.
Hanna Byström, som haft uppdraget som vice ordförande har övertagit ordförandeskapet.
Övriga vakanta funktioner har fördelats mellan ledamöterna, och verksamheten har kunnat
fortgå i stort sett opåverkad. Flexibiliteten och kompetensen i styrelsen som helhet är
verkligen imponerande!

Inför årsmötet innebär detta att fyra, eller tre nya ledamöter behöver väljas, lite beroende på
om styrelsen skall fortsätta att ha en övertalig ledamot, sex ledamöter istället för det i
stadgarna angivna antalet fem. Valberedningen har haft som mål att hitta ersättare för
samtliga avgångna personer, men har hittills inte lyckats hitta mer än tre.
Valberedningen lägger nu sitt förslag endast några dagar före instundande årsmöte, men
bifogar reservationen att ytterligare en kandidat kan dyka upp.
Därutöver kan givetvis årsmötet nominera ytterligare kandidater, intresserade och villiga
personer som inte varit kända för valberedningen.

På samtliga poster där nyval eller omval är aktuellt förordar valberedningen att respektive
kandidat välj med full stadgad mandatperiod, och att inga fyllnadsval görs.

Ordförande
Hanna Byström omval, nyval på posten, mandatperiod 3 år

Sekreterare
Torbjörn Skoglund Nyberg omval, nyval på posten, 3 år

Kassör
Magnus Stentagg omval, nyval på posten, 3 år

Ledamöter

Justina Berglind nyval, 2 år
Siw Blohm nyval, 2 år
Luz Maria Diaz omval, 2 år
Alexis Gainza Solenzal nyval, 2 år
Malin Swartling omval, 2 år

Ledamoten Ingela Steij Stålbrand har 1 år kvar av mandatperioden
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Revisor
Kjell Gustafsson omval, mandatperiod 1 år

Revisorssuppleant
Jack Lukkerz omval; nyval på posten, mandatperiod 1 år

NACS-AC + NACS-ES
Hanna Byström omval, nyval på posten, mandatperiod 3 år

Övriga ledamöter
Maria Carola-Bure (handledn.ärenden) 2 år kvar av mandatperioden
Suzann Larsdotter 1 år kvar
Hanna Möllås 1 år kvar

Etiska kommittén
Margit Leist Hagström 1 år kvar
Julia Linde 1 år kvar
Malin Swartling 1 år kvar

Diplomeringskommittén
Dubravka Gladoic Håkansson 1 år kvar
Catharina Lundgren Idh 1 år kvar
Ingela Steij Stålbrand 1 år kvar

Representant i NACS’ styrelse
Luz Maria Gonzales Dias 1 år kvar

Göteborg/Malmö/Uppsala 2022-04-07
SfS’ valberedning,
Axel Brattberg, Anna Carling, Eva Damberg, Annelie Sundgren
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Nya personer
Siw Blohm
Presentation
Jag är barnmorska, leg psykoterapeut, psykodynamisk inriktning; handledare, utbildad vid
Erikastiftelsen;
auktoriserad sexologisk rådgivare i NACS, auktoriserad handledare sexologi SFS.
Har läst symbolterapi.
Jag arbetar med egen mottagning i Varberg; har samarbete med Preventell.
Till mig kommer personer med olika sexuell problematik, par med kommunikationsproblem och
personer som önskar individualterapi.
Jag ser mig främst som psykoterapeut med stort intresse för sexologiska problem och med viss
kunskap i ämnet. Önskar hela tiden lära mig mer. Känner mig ödmjuk inför tanken att ev. sitta i SfS’
styrelse och är osäker på vad jag kan bidra med.
Lite om mig
Siw Blohm
<siw@siwblomterapi.se>

Justina Berglind
Presentation
Min väg till att bli sexolog började redan under psykologutbildningen i Warszawa där jag under termin
7 läste introduktion till klinisk sexologi. Efter utbildningen var det en självklarhet för mig att läsa
vidare inom området Sexologi och sökte därför till utbildningen Klinisk Sexologi på Warszawa
medicinska institut. Efter ytterligare två års utbildning var jag redo att komma ut i arbetslivet och
började min karriär på Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Växjö där jag arbetade med
sexuella övergrepp och frågor relaterade till identitet bland annat TS. Jag ville bredda mina kunskaper
och 2017 sökte jag mig till den sexologiska mottagningen i Blekinge där jag fortfarande arbetar med
könsbekräftande behandling. Jag har under åren fyllt på med kunskaper både genom olika kursen och
utvecklats på en personlig nivå när jag gått både grund- och fördjupningskurs i SAR/SSA.
2019 startade jag mitt eget företag och började även jobba med sexologisk behandling där jag träffar
både par personer i individuell behandling. 

Magnus Stentagg
Presentation
Jag är leg. sjuksköterska med en master i sexologi i Malmö, andra kullen☺ Jag har sen 2006 jobbat
inom rehab-medicin och då främst med neurologisk och ortopedisk rehabilitering. Under min tid på
rehab.kliniken jobbade jag även som delprojektledare i ett IT projekt i Region Blekinge. 2011
påbörjade jag mina doktorandstudier på Blekinge Tekniska Högskola i samarbete med Malmö
Universitet. 2015 tog jag en paus från studierna för att börja arbeta som sjuksköterska igen, och fick en
anställning inom smärtrehabiliteringen i Blekinge. Strax därefter startade vi även en
cancerrehabiliteringsverksamhet, där jag fick jobb som sexolog på 25 %.
Från februari 2021 är jag verksam på Valjeviken i Sölvesborg som avdelningschef. Där träffar jag
patienter med sexologiska besvär som internt remitteras från vår vårdcentral eller kommer på remiss
från sjukhuset. Sedan ca 2 år tillbaka har jag återupptagit mina studier och ska försvara min
licentiatavhandling i Malmö den 8/6. Jag har en publicerad artikel
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S205011612030204X
Cross-Sectional study of sexual activity and satisfaction among older adult's≥ 60
years of age.
Studie 2 är inskickad för publikation.

Alexis Gainza Solenzal
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