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Styrelseledamöternas och generalsekreterarens kvalifikationer
Styrelsen
Kent Lewén, ordförande
Utbildning: Auktoriserad fastighetsmäklare.
Bakgrund arbete: Egenföretagare, lärare, kommunalråd.
Övriga kvalifikationer Tidigare ordförande i prostatacancerföreningen Viktor,
Prostatacancerförbundets ansvarige för Almedalsveckan, ordförande i Karlskrona kommuns
omsorgsnämnd och personaldelegation, ordförande i styrelsen för Karlskrona Boltic Port AB,
mentorskap för bl.a. Gotlands prostatacancerförening samt en lång rad presidieposter inom
Karlskrona kommun och i ideella organisationer.
Gert Malmberg
Utbildning: Civilingenjör teknisk fysik LTH, tekn.lic reglerteknik LiTh, Saab interna
ledarskapsutveckling, Chalmers Advanced Management Program.
Bakgrund arbete: 40 år inom högteknologisk produktutveckling inom Saab Dynamics AB, de senaste
30 åren i ledande befattningar.
Erfarenheter: Affärsenhetschef, styrelsearbete inom interna styrelser Saab med dotterbolag.
Internationell affärsutveckling, ledning av internationellt produktutvecklingssamarbete. Rådgivning i
eget bolag inom produktledning, strategi, affärsutveckling för några högteknologiska mindre bolag i
utvecklingsfas.
Övriga kvalifikationer: Ordförande ProClub Möre Kalmar 2011–2014, vice ordförande PCF Öst,
ansvarig region Sydöst inom PCF.
Inga-Lill Själander
Utbildning: Vårdutbildning, ekonomiutbildningar högskolan.
Bakgrund arbete: Arbete inom psykvården, Områdeschef äldreomsorgen. Ekonomiansvarig (åkeri
familjeföretag)
Erfarenheter: Styrelsearbete i olika föreningar. Vattengympa/Gympaledare i ca 30 år.
Körsångare. Ordförande i Riksförbundet Hjärtlung i Sollefteå.
Övriga kvalifikationer: Patient och Närståenderådet inom regionen.
(Anhörig till prostatacancer make, robotopererad 2006).
Jan Frick
Utbildning: Realskola, Handelsskola, Militär instruktörsskola.
Bakgrund arbete: Gymnastiklärare grundskola i Malmö, FN tjänst i Gaza och Cypern. Kommunal
tjänsteman, egen företagare inom Barn- och babybranschen.
Erfarenheter: Föreningsmänniska sedan ungdomen. Arbetande styrelseordförande i Barn- och
babybranschen under 20 år.
Övriga kvalifikationer: Ordförande i Prostatacancerföreningen ProVitae Skåne.

Bengt Ekvall
Utbildning: Byggnadsingenjör Borås Tekniska Gymnasium.
Bakgrund arbete: Grupphusbyggnation i Sverige och byggande av bostadshus, kontor, läkarstationer
åt UNHCR och svenska hjälporganisationer i Östafrika, Kuwait, Saudiarabien m.fl. Kalkylering och
produktionsplanering för Prefab-tillverkning.
Erfarenheter: Projektledare med ansvar för kalkyl, upphandling av extern materiel och entreprenörer
i Sverige och utomlands. Kalkylering av småhusprojekt för fabrikstillverkning. Produktionsplanering
av skolor, daghem och kontor.
Övriga kvalifikationer: Sekreterare i prostatacancerföreningen ProLiv i Jönköpings län. Ordförande i
Patient- och närståenderådet (PNR) i Regional cancercentrum (RCC) sydöst.
Håkan Florin
Utbildning: 2 årig gymnasial ekonomiutbildning.
Bakgrund arbete: Livsmedelshandel, sjukvård.
Erfarenheter: Har varit egenföretagare, undersköterska på intensiv vårds avdelning med mera.
Övriga kvalifikationer: Ordförande i Prostatacancerföreningen Värmland, är en problemlösare.
Hans Joelsson
Utbildning: Bergsskoleingenjör, utbildad i Bergsskolan Filipstad.
Bakgrund arbete: Diverse chefsbefattningar i produktion inom stålbranschen under drygt 30 år.
Erfarenheter: Under flera år varit aktiv i styrelser i olika idrottsorganisationer (friidrott och
orientering). Varit fackligt aktiv på riksnivå för Ledarna inom stålbranschen under några år innan
pensionering och arbetstagarrepresentant i styrelsen för Scana Steel Björneborg AB i många år.
Övriga kvalifikationer: Sekreterare i Prostataföreningen Gävleborg.
Generalsekreterare
Olov Berggren
Utbildning: Beteendevetare, Stockholms universitet.
Bakgrund arbete: Kanslichef på Dyslexiförbundet. Generalsekreterare för Internationellt Centrum för
Lokal Demokrati, ICLD. Arbete med frågor kring sexuell- och reproduktiv hälsa och rättigheter för
RFSU.
Erfarenheter: Lång erfarenhet av internationellt arbete. Har arbetat med projekt kring manlighet och
manlig sexualitet för RFSU. Egen erfarenhet av cancer.

