Presentasjon av
sentralstyrekandidater
Leder: Tord Johansen (67)
Lokallag: PEF Mo

– Jeg bor på «selveste»
Hemnesberget, som er
betegnet som en liten
sørlandsby i Nordland.
De tre siste årene har jeg
vært forbundsleder i
PEF, før det hadde jeg
forskjellige verv i organi
sasjonen. I dag sitter jeg
i styret til den nordiske
og europeiske psoriasisorganisasjonen
NORDPSO og EUROPSO, og jeg er tillits
valgt i både kommunestyret i Hemnes og på
fylkestinget i Nordland. Etter et helt yrkesliv
i bilbransjen er jeg nå pensjonist.
– PEF er min organisasjon, og jeg ønsker å
jobbe med påvirkning inn mot beslutnings
takere og bevilgende myndigheter. Det
sittende sentralstyret har først og fremst klart
å få økonomien under kontroll. Vi har med
egne krefter foretatt ansettelse og gjennom
ført hele prosessen med ansettelsen av vår
generalsekretær. Dagens sentralstyre har også
jobbet med ny organisering av PEF, som skal
sluttbehandles på landsmøtet. 2020 har jo
vært et spesielt år, så la oss håpe på at vi
fremover kan få treffes og diskutere frem
tiden for forbundet og for satsingen mot
medlemmer i lokal og fylkeslag.

Nestleder: Jan Erik Haugom (54)
Lokallag: PEF Oppland

– Jeg kommer fra Gjøvik,
men bor på hytta i
Valdres. Jeg er aktiv
i idrettslag og frivillige
organisasjoner, og jeg er
fotballdommer, veileder
og kursinstruktør
i Norges fotballforbund.
Jeg har verv i Vardal IF
som nestleder og sekretær
i styret, og jeg dommerkoordinator og webansvarlig. Og så sitter jeg i økonomiutvalget.
– Som tillitsvalgt i PEF er jeg leder i lokal
laget PEF Oppland og nestleder i PEF Innlan
det. Og så sitter jeg i sentralstyret og forbun
dets artrittutvalg og kursutvalg. Jeg er også
fadder for lokallagene i Innlandet og i fylkes
laget PEF Innlandet. Jeg ønsker å fortsette og
jobbe for enda bedre kommunikasjon mellom
lokal og fylkeslag – og mellom medlemmer
og PEF sentralt. Og så vil jeg bidra til å
utvikle PEF til en enda mer moderne og frem
tidsrettet organisasjon med bedre medlems
tilbud.

Styremedlem: Irmelin Einevoll (49)
Lokallag: PEF Bergen og omegn

– Jeg har vært ungdoms
representant for PSO-ung
(PEF-ung) i Bergen og
Hordaland. Jeg har sittet
i ungdomsstyret til
PEF-ung, og jeg har vært
med på arrangere
sommerleir på Tromøya
utenfor Arendal.

– Jeg bor i Bergen, og jeg jobber for tiden som
helsefagarbeider innen velferdsteknologi.
Jeg har en del erfaringer, som jeg tenker kan
være kjekt å ta med seg i arbeidet med å sikre
rettigheter for medlemmene i PEF.

Landsmøte PEF 2021

95

Styremedlem: Liv Skovdahl (76)
Lokallag: PEF Fredrikstad og omegn

– Jeg bor i Fredrikstad
kommune, og siden 2008
har jeg vært styremed
lem, studieleder og
likeperson for lokallaget
PEF Fredrikstad og
omegn. Jeg har hatt
tilsvarende verv i PEF
Østfold fra 2012. Etter
regionreformen ble jeg
medstifter og leder av PEF Viken. Jeg har
vært nestleder i sentralstyret i perioden
2015-2018, og i dag er jeg styremedlem.
Jeg har vært medlem i kurs- og likeperson
utvalget fra og i dag er jeg likepersonskoordi
nator, leder i likepersonsutvalget og medlem
i kursutvalget. Jeg har også lang fartstid i
organisasjonsarbeid fra andre organisasjoner,
blant annet fra FFO Fredrikstad og Studiefor
bundet Funkis avdeling Østfold.
– PEF er en stødig organisasjon som ivaretar
medlemmenes interesser på beste måte og
bistår dem som trenger det. Jeg vil arbeide
for at PEF skal være en åpen og inkluderende
organisasjon med rom for, og med respekt for
alle. Ellers ønsker jeg blant annet å arbeide
for å synliggjøre organisasjonen og likeper
sonsapparatet og tidlig og riktig behandling
– og best mulig helse og livskvalitet.

Styremedlem: Gunn Grav Graffer (63)
Lokallag: PEF Trondheim og omegn

– Jeg er gift og bor midt
mellom Trondheim og
Trondheim Lufthavn,
Værnes. Her har jeg
drevet et større gårds
bruk sammen min mann,
to barn og flere ansatte.
Vi er nå kårfolk. Jeg har
utdannelse innen handel
og kontor og er agronom.
Jeg har alltid hatt verv, både offentlige, i
forsikring, nemnder, rettsvesenet, og frivillige
lag og foreninger. Jeg har også vært speider
leder i mange år, og i den forbindelse har jeg
hatt mye kontakt med skoler, Nav og barne
vern. Jeg har hatt kontorstillinger og er i dag
ufør. Men jeg jobber noe i perioder, og jeg har
nå vært i engasjement i Mattilsynet siden
2004.
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– Jeg har vært medlem i PEF siden 1983, og
jeg har vært leder og styremedlem i tidligere
PEF Sør-Trøndelag. I dag er jeg styremedlem
i PEF Trondheim og omegn og i fylkeslaget
PEF Trøndelag. Jeg har vært delaktig i mest
ringskursene ved St. Olavs Hospital og
deltatt på samlinger med blant annet syke
pleiere og leger. Har vært likeperson for
psoriasisartritt, psoriasis og urtikaria, og jeg
er medlem av likepersonutvalget. I flere år
har jeg også vært likeperson i annen pasient
organisasjon.

Styremedlem:
Anne Britt Nicolaysen Frivoll (58)
Lokallag: PEF Agder

– Anne Frivoll, 58 år, bor
på Hægeland i Vennesla
Kommune i
Agder. Jobber på videre
gående skole som fagar
beider på Restaurant og
matfag.

– Jeg er engasjert PEF
fordi jeg har psoriasis og
psoriasis artritt og har gjennom PEF fått råd
og tips fra andre. Dette gjorde at jeg selv ville
engasjere meg i forbundet slik at jeg kunne
være med å hjelpe andre i samme situasjon.
– Jeg har gjort forskjellige ting i forbundet.
Jeg sitter i styret i Agder (tidligere Vest-
Agder) dette har jeg gjort over flere perioder.
I tillegg er jeg likemann for psoriasis og artritt
i Agder.
– Jeg vil være med å bidra med erfaringen jeg
har fra min egen diagnose. I tillegg bidra med
erfaringene jeg har tatt med meg både fra og
sitte i styret i Agder samt arbeidet som like
mann i Agder.

1. vara: Helge Vilhelmsen (65)
Lokallag: PEF Sogn og Fjordane

– Eg bur i Stryn, eg er gift
med Turid og eg har fire
vaksne ungar og tre
barnebarn. Om somma
ren er eg mest å sjå på
heimtraktene mine på
Helgelandskysten, der vi
har hytte. Eg har vore
aktivt med i PEF i over
30 år, og som styremed
lem og sekretær i PEF Sogn og Fjordane
i snart 20 år. Det er spennande å vere med
i PEF fordi ein får ny kunnskap om behand
ling av dei ulike hudsjukdommane og ein
møter nye og gamle medlemmer. Eg har vore
1. vara til sentralstyret i PEF i periodane
2015-2018 og 2018-2021. Med lang fartstid
i forbundet, trur eg at eg har mykje å bidra
med i sentralstyret.

3. vara: Kristin Windahl (58)
Lokallag: PEF Oslo

– Jeg er en gift dame som
bor i Oslo. Jeg har to
voksne sønner og fire
barnebarn. Jeg har vært
med i HS-utvalget i tre
år, og jeg har vært like
person. Den viktigste
årsaken til at jeg engasje
rer meg i PEF og HS-ut
valget, er å spre mest
mulig informasjon. Jeg ønsker å bidra med
kunnskap om HS-diagnosen og PEF generelt.
Jeg er spesielt opptatt av å bidra med rele
vant informasjon om HS til både helsetje
nesten, helsepersonell, medlemmer og ikke
minst til unge personer. Jeg ønsker å møte de
unge der de er, slik at de kanskje kan slippe
alle fordommer og skam som vi andre er blitt
møtt med. Vi har med andre ord mye arbeid
foran oss.

2. vara: Arnhild Fondal (56)
Lokallag: PEF Levanger og omegn

– Jeg heter Arnhild
Fondal og er fra Levan
ger. Jeg er 56 år og arbei
der som lærer på barne
trinnet. Jeg har vært
medlem i PEF siden 1983
og har hatt ulike verv
både lokalt og sentralt.
I dag er jeg leder i PEF
Trøndelag og styre
medlem i PEF Levanger og omegn.
Jeg vil bidra med min erfaring som psoriati
ker og tillitsvalg gjennom mange år. I tillegg
vil jeg nevne at brukermedvirkning har vært
viktig for meg etter at det ble innført.
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