
 
 
 
 
 
Kandidaterna presenterar sig 
 

 

Gunilla Nordgren 
Ålder: 60 år 
Bostadsort: Svedala 
Yrke / sysselsättning: Civilekonom/riksdagsledamot 
Engagemang i Civilförsvarsförbundet: Ledamot i förbundsstyrelsen sedan 
2013. Revisor Civilförsvarsförbundet Svedala. 
Viktiga frågor: Många är alltför omedvetna om hur att göra vid olika möjliga 
kriser i form av: snöstormar, bränder, brist på mat och vatten, hur man kan rädda 
livet på sig själv och andra etc. 
mm. Det behövs således ännu mer information och utbildning, FRG bör finnas i 
varje kommun. Nya hot tillkommer i form av cyberattacker, olika våldsyttringar 
mm. Civilförsvarsförbundet har tillsamman med andra frivilligorganisationer en 
stor och viktig uppgift i dagens Sverige – större än på många år. 
Vad jag kan bidra med: Engagemang – viljan att vidareutveckla 
Civilförsvarsförbundet – stort nätverk, lång erfarenhet av styrelsearbete. 
 

 

Namn: Georgios Kontorinis 
Ålder: 48 år 
Ort: Solna 
Yrke/sysselsättning: Ombudsman 
Uppdrag: Ledamot Civilförsvarsförbundets styrelse sedan 2013 , 
sammankallande i valberedningen för Solna-Sundbybergs Civilförsvarsförening 
Viktiga frågor: Att fortsätta arbeta för att uppnå förbundets mål och vision med 
värdegrund som kompass och verktyg. Tillsammans med styrelsen formulera och 
ställa krav på politiken och myndigheter. Öka kännedom om förbundet och dess 
verksamhet bland allmänheten inte minst bland ungdomar. Vi måste definitivt ha 
bättre samordning i samhället vid katastrofer. Även ekonomin i balans och 
medlemsutveckling är högt prioriterade och centrala frågor för mig personligen.  
Vad kan jag bidra med:  Mina fyra år i förbundsstyrelsen har bidragit till 
värdefull kunskap om organisationen och dess verksamhet. Jag hoppas att min 
föreningsvana och breda nätverk samt mitt engagemang att utveckla 
organisationen kan fortsättningsvis vara till gagn för förbundet. 
 

 

Namn: Anders Blomqvist 
Ålder: 59 år 
Ort: Ljungby 
Yrke/sysselsättning: Egen företagare inom konsultbranschen  
Engagemang i Civilförsvarsförbundet: Direktansluten till 
Civilförsvarsförbundet Sverige. 
Viktiga frågor: Integration är en av de viktigaste frågorna i Sverige just nu. Här 
kan Civilförsvaret, med den folkliga förankringen, ta en stark position och vara 
en viktig aktör. Jag har en bred och djup kunskap om situationen kring 
integration med bra kontakter.  
Vad kan jag bidra med:  Lång erfarenhet från ledande befattningar i 



 
 

näringslivet i nära samarbete med ledning för kommuner, regioner och 
Länsstyrelser. Idrotten och det militära har gjort att jag tidigt engagerat mig i 
föreningsliv med ordförandeskap i militära kamratföreningar och styrelseposter i 
elitklubbar i basket. Sedan våren 2017 är jag ordförande i Småland-Blekinge 
Baskettdistriktsförbund. Jag har  även  styrelseerfarenhet från näringslivet. Ett 
stort kontaktnät inom samhällets alla områden. 
 

 

Namn: Hanna Mehaj 
Ålder: 50år 
Ort: Katrineholm  
Yrke/sysselsättning: Beredskaps- och säkerhetssamordnare Eksjö 
kommun  
Engagemang i Civilförsvarsförbundet: Distriktsordförande i Jönköpings län. 
Viktiga frågor: Engagemang i hela distriktet CFF, FRG, FFO.  
Vad kan jag bidra med: Lång erfarenhet av arbetet med krisberedskap, 
planering för civil beredskap samt ledning och samverkan på alla nivåer. 

 

Namn: Kent Ögren 
Ålder: 61 år 
Ort: Luleå 
Yrke/sysselsättning: fritidspolitiker, diverse ordförandeuppdrag. 
Engagemang i Civilförsvarsförbundet: ordf. i distriktet och Luleås 
civilförsvarsförening. 
Viktiga frågor: öka medborgarnas engagemang för säkerhetsfrågor och 
samhällsskydd. 
Vad kan jag bidra med:  med mitt breda nätverk och engagemang. 
 

 

Namn: Anna-Lena Sörensen 
Ålder: 63 år 
Ort: Mjölby 
Yrke / sysselsättning: riksdagsledamot 
Engagemang i Civilförsvarsförbundet: vice ordförande förbundsstyrelsen 
Viktiga frågor: krisinformation och hantering, opinionsbildning 
Vad kan jag bidra med:  nätverk och opinionsbildning 
 

 

Namn: Tomas Warberg   
Ålder: 49 år  
Ort: 
Yrke / sysselsättning: Skötare vid psykiatriska akutmottagningen i Karlstad.   
Engagemang i Civilförsvarsförbundet: FRG-ansvarig i Karlstadsregionen. 
Ordförande i Värmlandsdistriktet.   
Viktiga frågor: Jag kan bidra med mina erfarenheter inom 
akutsjukvården. Engagerar mig gärna i frågor som rör säkerhet.   

 

Jan Björkman 
Ålder: 67 år 
Bostadsort: Olofström, Blekinge 
Yrke / sysselsättning: Studieombudsman, tidigare riksdagsledamot och förste 
vice talman. 
Engagemang i Civilförsvarsförbundet: Distriktsordförande i Blekinge län. 
Styrelseledamot i förbundsstyrelsen för Civilförsvarsförbundet.  



 
 

Viktiga frågor: 
Att jobba med vårt förbunds målfrågor och ta vara på det stora engagemang   
som finns i länets kommuner för dessa frågor.    
Vad jag kan bidra med:  
Jag tror att jag fått en ganska bra bild av förbundet genom åren. Vill bidra   
till att ytterligare utveckla förbundets verksamhet.  
 

 

Namn: Jan Cedmark  
Ålder: 74 år  
Bostadsort:  Sannäs, Tanum  
Yrke/sysselsättning: Seniorkonsult, fd försvarsdirektör  
Engagemang i Civilförsvarsförbundet: ordf i Göteborgsföreningen under ca 
10 år, ordförande i distrikt Västra Götaland sedan 2011, ledamot av 
förbundsstyrelsen  
Viktiga frågor: Jag vill medverka till att civilförsvar i Sverige utmärker sig för 
hög kompetens och stor bredd i sitt engagemang för ett robust samhälle.  
Jag vill verka för att civilförsvar skall vara utmanande, intressant och meriterande 
att jobba med för alla medborgare.  
Vad jag kan bidra med: Bred samhällserfarenhet med grund i 
samhällsvetenskaplig utbildning och erfarenhet av arbete inom administration 
och folkbildning samt intresse för framtidsfrågor.  
 

 

Namn: Elisabeth Nilsson 
Ålder: 63 år 
Ort: Linköping 
Yrke/sysselsättning: Landshövding 
Engagemang i Civilförsvarsförbundet: medlem 
Viktiga frågor: trygg livsmedelsförsörjning. Minska samhällets sårbarhet 
Vad kan jag bidra med: Bred kunskap om samhällsfunktioner, om 
länsstyrelsernas viktiga roll i krisberedskap och totalförsvar och stor insikt om 
livsmedelsförsörjningen.  
 

 

Namn: Gabriella Andersson 
Ålder:  41 år 
Ort: Kungsbacka / Halland 
Yrke/sysselsättning: Administratör (tidigare arbetat bland annat som 
samordnare och inom arbetsmiljö och säkerhet) och instruktör inom 2:6 
Engagemang i Civilförsvarsförbundet: FRG-(del)ansvarig Göteborg, FRG-
grundutbildningsansvarig Göteborg, CRF  (stab/ledning) Västra Götaland, 
referensgrupp 2:4 och 2:6 i Halland, instruktör 2:6 Halland/Västra Götaland, 
ledamot distrikt Halland och sekreterare Kungsbacka. 
Viktiga frågor: Att varje engagerad medlem ska ha en stabil grund att stå på. De 
ska enkelt kunna ta till sig riktlinjerna för vad som gäller och hur de kan arbeta. 
Riktlinjerna ska vara kvalitetssäkrade och stämma överens med 
Civilförsvarsförbundets värdegrund.. Att alla förbund/enheter samverkar och 
bygger broar till varandra och att vi verkar som en och samma enhet, 
tillsammans. 
Vad kan jag bidra med: Som mångsysslare inom Civilförsvarsförbundet förstår 
jag vilket enormt stort hjärta de aktiva medlemmarna har och hur mycket fritid 



 
 

och energi de bidrar med vilket också skapar en bred förståelse för alla SFC:s 
verksamheter.  

 


