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Ordförande: 

 

Ulla Adolfsson 

Förälder till Alfred, 38 år, som fick diagnosen autism för drygt 25 år sedan. Alfred har en sällsynt 

diagnos där autism är en del. Det är tack vare Alfred jag är medlem i Autism- och 

Aspergerföreningen och engagerad i funktionsrättsrörelsen. Har bl a varit ledamot i distrikt 

Göteborg och i Funktionsrätt Göteborg.  

Har arbetat på förskola, bostad med särskild service, daglig verksamhet och med folkbildning. 

Sedan 2002 anställd på Autism- och Aspergerföreningen distrikt Göteborg.  

 

Vice ordförande: 

 

Pia Johansson 

Filosofie magister i socialt arbete, skötare i psykiatrisk vård, med personlig erfarenhet av aktuell 

funktionsnedsättning. Har även studerat bland annat biblioteks- & informationsvetenskap och 

folkhälsopedagogik. Har arbetat inom flera grenar av vårdsektorn samt med undervisning, med 

mera. Engagerade sig i förbundet runt år 2003; först som samordnare av Empowerment-rådet, 

därefter som ledamot av förbundsstyrelsen. Valdes våren 2015 till vice ordförande. Sekreterare i 

distriktsföreningen i Dalarna sedan år 2006. 

 

 

Andre vice ordförande: 

 

Christer Nygren 

Arbetar vid Mälardalens högskola sedan drygt 10 år som lärare. Har under tiden haft olika 

uppdrag såsom programsamordnare, avdelningschef och lärarrepresentant i högskolans styrelse. 

Dessförinnan arbetat i telekom-branschen med utbildning, projektledning och försäljning till 

mobiloperatörer runt om i världen. Civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från Tekniska 

Högskolan i Linköping. Aktiv i Autism- och Aspergerförbundet sedan 2007 bl.a. som ordförande 

i distriktet Västmanland under 7 år och sedan år 2011 ledamot i förbundsstyrelsen. Anhörig till 

två personer med diagnos inom autismspektrumområdet.  

 

 

Ledamöter: 

 

Magnus Agestav 

Entreprenör och företagare i Finans- och IT-branschen. Juridisk kandidatexamen och LL.M. vid 

Uppsala Universitet 1997. Pappa till tre barn med Autism/ Aspergers syndrom.  Partipolitiskt 

förflutet. Ordförande Västmanlandsdistriktet mellan 2014-2015. I förbundsstyrelsen sedan 2015. 

Ordförande i Funktionsrätt Västmanland sedan 2015. 
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Maria Grimståhl 

Har arbetat som socialsekreterare i 18 år med utredningsarbete och insatser för ungdomar, men 

arbetar numera med föreningsservice  och föreningsbidrag. Fil kand i psykologi, fil kand i 

sociologi. Mamma till en son med Aspergers syndrom. Sitter i förbundsstyrelsen sedan 2014. 

Ingår sedan några år tillbaka i distriktsstyrelsen i Jönköpings län. Har gjort en granskning av 

HVB-vården för ungdomar med autism och Aspergers syndrom. 

 

Nina Lund Särström  

Arbetar på den centrala Elevhälsoenheten i Mora kommun som specialpedagog. Arbetar även 

som utbildare för Utbildningscenter Autism på deras veckoutbildning:  Ett pedagogiskt arbetssätt 

anpassat till barn och ungdomar med diagnos inom autismspektrum. Jag har förutom min 

specialpedagog utbildning läst 40 poäng autism på högskolenivå. Har tidigare arbetat som 

pedagog i grundsärskolan. Anhörig till en tjej med lindrig utvecklingsstörning och autism. 

Medlem i förbundet sedan 90-talet och suppleant i förbundsstyrelsen sedan 2015. 

 

Maria Sandberg 

Förskollärare, specialpedagog, social innovatör och social tolk. Anhörig till person med 

Aspergers syndrom. Medlem sedan 1991 i förbundet. Aktivt med i Autism- och 

Aspergerföreningen Västerbottens styrelse 1996 och steg av 2017. Var med om att starta upp 

första – högstadieklassen 1997, gymnasieklassen 2000, gruppverksamheten för ungdomar 1998, 

serviceboende 2003, riksomfattande Norrlägret 2012 – för dem som har Aspergers syndrom i 

Umeå. År 2010 tilldelades Årets pusselbit och blev ledamot i förbundsstyrelsen. 

 

Annika Lindström 

Annika är förälder och har varit ordförande i Autism- och Aspergerföreningen Distrikt Göteborg 

i 6 år. Enligt styrelsen i distriktet har föreningen utvecklats tack vare Annikas enorma 

engagemang och kompetens. Hon har framgångsrikt fört medlemmarnas talan i media och drivit 

viktiga frågor gentemot politiker och tjänstemän inom kommun och region på ett tydligt och 

respektfullt sätt. Annika har också stöttat och hjälpt ett stort antal medlemmar som har vänt sig 

till föreningen för att få råd och stöd. 

Annikas kompetens sträcker sig över flera områden, men störst fokus har legat på skolfrågor. 

Hon har också personlig erfarenhet genom att vara förälder till en nu 16-årig son med autism. 

I sitt arbete som verksamhetsledare för antidiskrimineringsbyrån Göteborgs rättighetscenter mot 

diskriminering har hon fått en djup kompetens om rättighetsfrågor som också i hög grad är 

värdefullt för vårt förbund.  

 

 

Suppleanter: 

 

Johanna Berg 

Johanna fick diagnosen Aspergers syndrom från öppenvårdspsykiatrin, vid 23 års ålder. Johanna 

har daglig sysselsättning två ggr i veckan, där hon bl.a. demonterar och återvinner 

elektronikprodukter. 

Johanna berättar: 

– Jag har varit i styrelsen för först Autism & Aspergerföreningens lokalförening Boden, och 

sedan för distriktsföreningen Norrbotten, i ett antal år. Det viktigaste för mig inom autism är att 
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hjälpa folk, att så enkelt som möjligt kunna få ett bra liv. Hjälpmedel, tips, listor, osv. som hjälp 

för att vardagen ska bli lättare och man ska få bättre livskvalité. Det innefattar i princip allt från 

hjälp att ta sig upp på morgonen, till kontakt med myndigheter. Även frågor som att byta ut 

pusselbiten som logga för förbundet och att anpassa riksmöten så alla kan komma till tals, är av 

intresse. 

 

Navid Ghannad 

Navid är förälder. Han startade ett assistansbolag för sin son när inte assistansen fungerade och 

senare startade han skola, LSS korttids och gruppboende av samma anledning.  

Han startade också Pusselbitens utbildningscenter och har haft ett nära samarbete med distriktet i 

Skåne kring utbildningar. Navid är välbevandrad inom skolfrågor, LSS frågor, är rektorsutbildad 

och är doktor i entreprenörskap på Högskolan i Halmstad. 

 

Elizabeth Narrowe 
Elizabeth har länge varit aktiv inom Stockholmsföreningen, bl. a varit med i styrelsen. Är 

förälder till en 20-åring med autism.  Hon är ekonom och jobbar med internationellt bistånd på 

SIDA, just nu med humanitära katastrofer.  

- För tillfället jobbar jag med föreningen som föräldrastödjare, där föräldrar kan ringa mig för lite 

stöd och råd. Det har varit mycket roligt och jag brinner särskilt just för att stärka familjer. Jag är 

också intresserad av frågor kring skola och arbetsmarknaden. 
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