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Sundbyberg den 13 november 2021 

 
PRESSMEDDELANDE 
 

Förnyat förtroende för Marina Carlsson som förbundsordförande för 
Personskadeförbundet RTP 

 

Den 13 och 14 november 2021 håller Personskadeförbundet RTP kongress där förbundsstyrelsen, 
förbundskansliet och ombuden från förbundets lokalföreningar deltar. Idag den 13 november 
omvaldes Marina Carlsson som förbundsordförande för Personskadeförbundet RTP under perioden 
2022 – 2024. 

- Det är en stor ära att ha fått förnyat förtroende som förbundsordförande för Personskadeförbundet 
RTP. Jag är tacksam för det stöd jag har fått och känner stor ödmjukhet inför min uppgift under de 
kommande tre åren. Tillsammans med alla medlemmar och med respekt för varandras åsikter vill jag 
värna gemenskapen i vårt förbund som har funnits i 75 år. Jag är mycket glad över att få förvalta vårt 
gemensamma arv och samtidigt skapa nya sätt att vara en god kraft i en föränderlig omvärld. 

Jag vill lyfta tre viktiga områden som jag vill fokusera på under de kommande tre åren: 

Att engagera sig för mänskliga rättigheter och människors lika värde 

Att arbeta för en bättre tillgång till vård och rehabilitering och att stöden finns när någon råkat ut för 
en olycka och livet plötsligt förändras 

Att fortsätta erbjuda vägledning efter skada och bedriva vårt viktiga skadeförebyggande arbete, 
säger Marina Carlsson. 

 

Övriga förtroendevalda i styrelsen är 

Erik Berndtsson, Malmö 
Marianne Gullberg, Västra Frölunda 
Katharina Jansson, Norrtälje 
Anita Lindskog, Stockholm 
Mats Vikgren, Piteå 
Christina Hofvander Åström, Överhörnäs 

 

Ersättare: 

Christina Karlsson, Oskarshamn 
Anna-Karin Hörnlund, Karlstad 

 

Om Personskadeförbundet RTP 

Personskadeförbundet RTP är en politiskt obunden medborgarrättsorganisation som arbetar för ett 
universellt utformat samhälle, där medborgarna har tillgång till en livsinriktad och individuellt 
anpassad rehabilitering för att kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. 
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Förkortningen RTP står för rehabilitering, tillgänglighet och påverkan. 

Mer information om oss finns på rtp.se. 

 

Kontakt: 

Marina Carlsson, marina.carlsson@rtp.se, 08-629 27 80 

Astrid Källström, astrid.kallstrom@rtp.se, 0736 26 87 26 
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