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Tommy Winberg ny förbundsordförande
för Studiefrämjandet
Tommy Winberg valdes till ny förbundsordförande för Studiefrämjandet på
Studiefrämjandets extrastämma den 27 april. Tommy Winberg ersätter
Anders Manheden på posten.
Studiefrämjandet valde även nya ledamöter till förbundsstyrelsen. Den nya
förbundsstyrelsen kommer att vara verksam fram till Studiefrämjandets
ordinarie stämma den 25 maj 2013.

Förbundsordförande: Tommy Winberg, från Uppsala
Ordinarie ledamöter:
•
•
•
•
•
•
•

Kenth O Ljungberg, Fjälkinge, Omval
David Andersson, Jönköping, Omval
Petra Malmgren, Linköping, Omval
Rickard Wahlström, Mölndal, Omval
Marie Ehrenbåge, Stockholm, Återval
Stina Lindblad, Älvkarleby, Nyval
P.O Wallmark, Kroksjön, Nyval

Suppleanter:
•
•
•
•

Kjell Gabrielson, Örebro, 1:e suppleant
Magnus Källström, Växjö, 2:e suppleant
Angelica Johansson, Falköping, 3:e suppleant
Linnea Franzon, Nyköping, 4:e suppleant

Fackliga representanter:
•
•

Emma Heimerssom, Stockholm
Tobias Starborg, Vadstena

Lite kort om Tommy Winberg
Tommy Winberg har lång erfarenhet av såväl ledningsarbete,
Studiefrämjandet och Svenska Kennelklubben, en av Studiefrämjandets
största medlemsorganisationer.
Tommy Winberg är pensionär sedan ett drygt år tillbaka men innan dess har
han arbetat i Uppsala kommun sedan 1965. Han har bland annat arbetat som
direktör och chef för Äldrekontoret, ett kontor som ansvarar för upphandling
av äldrevård samt hälso- och sjukvård.
Tommy Winberg känner Studiefrämjandet väl efter att varit invald i
Studiefrämjandets avdelningsstyrelse i Uppsala sedan 2000 och även arbetat
i vår valberedning.
I 45 år har Tommy Winberg varit medlem i Svenska Kennelklubben,
framförallt har han varit aktiv inom Svenska Spaniel och Retrieverklubben,

SSRK, där han suttit i huvudstyrelsen i cirka 20 år.
Vill du komma i kontakt med Studiefrämjandets förbundsstyrelse? Se
Studiefrämjandets hemsida

Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund med ett brett utbud
av studiecirklar, utbildningar, kulturarrangemang och föreläsningar. Varje år
samlas 230 000 deltagare i våra studiecirklar och kurser.
Studiefrämjandet är ett partipolitiskt och religiöst obundet studieförbund
som bedriver folkbildningsverksamhet över hela landet. Studiefrämjandet är
en ideell förening grundad på våra 18 medlemsorganisationer och deras
demokratiska inflytande.
Utifrån ett demokratiskt synsätt hävdar vi allas lika värde och rätt till
kunskap, kultur och bildning. Därför ska Studiefrämjandet prioritera dem som
fått mindre möjlighet än andra att delta i folkbildningen. I all vår verksamhet
ska vi främja mångfald och motarbeta främlingskap och rasism.
Studiefrämjandet har en särskild inriktning mot ökad kunskap om natur, djur, miljö
och kultur. Vårt största verksamhetsområde, som framförallt samlar många unga
deltagare, är kultur - främst musik.
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