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Ordförande - Alva Näsström  

Alva är 19 år och bor på Frösön. Hon har under flera mandatperioder suttit 

med i styrelsen och med seriositet och ett starkt engagemang varit en 

drivande kraft i arbete. Detta har gjort att arbetet flutit på bra och att problem 

har lösts. Alva känner sig idag redo att axla uppdraget som Ordförande vilket 

det finns förtroende för inom både valberedningen och den tidigare styrelsen. 

   

1:e vice Ordförande - Hanna Nielsen 

Hanna 24 år och bor i Stockholm. Hon har under den senaste 

mandatperioden i stor utsträckning varit UAs ansikte utåt. Detta genom 

deltagande i flera kongresser och andra slags möten. Tillsammans med ett 

stort engagemang för ämnet och läkarkunskaper har Hanna varit en stabil del 

av styrelsen. Med rollen som 1:e vice ordförande är tanken att Hanna skall 

stödja ordföranden i sitt arbete.  

 

2:e vice Ordförande - Molly Ekdahl  

Molly är 20 år och bor i Stenungsund. Molly har under sina tidigare 

mandatperioder till stor del arbetat med praktiska frågor i styrelsen. Allt ifrån 

praktisk planering av läger till påverkansarbete i form av “Matpatrullen” 

(Projekt med uppdrag att förbättra specialkosten i skolor runt om i Sverige). 

Tillsammans med 1:e vice ordföranden skall Molly bistå ordföranden i sitt 

arbete. 

  

Ledamot - Maria Stojanovic 

Maria är 26 år och bor i Stockholm. Hon har under året både varit aktiv som 

ledamot i förbundsstyrelsen och ordförande i UA Stockholm. Hon har i båda 

rollerna engagerat drivit arbetet framåt och bidragit med massor av positivitet. 

I styrelsearbetet har hon varit en central del gällande planerandet av olika 

typer av aktiviteter som t.ex årets sommarläger i Grundsund. 

  

Ledamot - Magdalena Brobäck  

Magdalena är 24 år och bor i Falun. Magdalena har under de gångna 

mandatperioderna till stor del deltagit i planeringen av olika arrangerade 

aktiviteter. Detta tillsammans med påverkansarbetet som drivits genom 

“Matpatrullen”. Genom glädjespridande och humor har Magdalena bidragit till 

en hög motivation och härlig arbetsanda.  

 

Ledamot - Rickard Didic 

Rickard är 22 år och bor i Kopparberg. Han satt med i förbundsstyrelsen 

under mandatperioden 2018-2020 och sitter sedan 2013 som ordförande för 

UA Bergslagen. Efter en paus kandiderar Rickard nu till mandatperioden 

2022-2024. Tillsammans med ett stort engagemang och erfarenhet från 



många olika föreningar kommer Rickard bli en bra drivande kraft inom 

styrelsen. Rickard vill fortsätta arbeta för ett tillgängligt samhälle för alla. 

  

Ledamot - Nikita Lidslot-Peller 

Nikita är 16 år och bor i Ystad och gillar att idrotta. Nikita har under sitt arbete 

den senaste mandatperioden bidragit med kloka åsikter kring arbetets 

genomförande. Hon är nu sugen på att ta ännu mer ansvar i styrelsens 

arbete.  

 

Suppleant - Kim Winqvist 

Kim är 20 år och bor i Linköping. Hon har lång erfarenhet av astma och 

allergier från tidig ålder. Hon har varit engagerad i elevråd under flera år och 

är idag medlem i European Allergy and Asthma Youth Parliament. 

Hennes vision är att upplysa om att det finns stora olikheter gällande 

astmasvårigheter. Kim kommer ta med sig erfarenheten in i arbetet för att 

möjliggöra full tillgänglighet. 

 

Suppleant - Emelie Shahan 

Emelie är 14 år och bor på Hammarö. Emelie är mycket engagerad och aktiv i 

Unga Allergiker Värmland. Där arbetar hon som kassör men är även ansvarig 

för styrelsens sociala medier. Emelie kommer ta med sig engagemanget och 

drivet in i styrelsearbetet. 

 

Suppleant - Mathilda Bergström 

Mathilda är 18 år och bor i Tidaholm. Mathilda går sista året på gymnasiet och 

har lång erfarenhet av allergier. Hon känner extra för frågan att sprida 

vetskapen om UAs verksamhet så fler kan få möjligheten att möta andra med 

liknande erfarenheter. 

 

 

 

 

 


