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Presentation av Svenska Livräddningssällskapets Styrelse

Camilla Wikland, ordförande
Camilla är ordförande i riksorganisationens styrelse och har tidigare varit ordförande för
Göteborgs regionförbund. Camilla är advokat och driver den affärsjuridiska advokatbyrån
Front Advokater med ett 80-tal anställda. Hon är van att arbeta med lednings- utvecklingsoch organisatoriska frågor. Camilla har ett stort samhällsengagemang och advokatbyrån har
ett helt verksamhetsområde som riktar sig mot den idéburna sektorn. Vatten har alltid varit
en naturlig del i Camillas liv. Somrarna har sedan barnsben tillbringats på segelbåt, som
numera bytts till en mer snabbgående motorbåt.
Anders Jacobsson, första vice ordförande
Narkosläkare, engagerad i styrelsen SLS sedan cirka 10 år. Arbetar på Hallands sjukhus
Halmstad som överläkare. Specialintresse akutsjukvård, kris och beredskapsfrågor. Är
medicinskt sakkunnig i SLS.

Gitt Johansson, andra vice ordförande
Arbetar som kommunikationsstrateg och rådgivare, med inriktning organisation. Har arbetat
inom stat & kommun, privat & näringsliv och ideell sektor. Har formell utbildning i
styrelsearbete. Är förskollärare/pedagog i grunden och har hela livet varit intresserad av
gymnastik och idrottsutövande. Född o uppvuxen småstad Småland, boende i Stockholm
sedan 1990 Var under ett tiotal år på 70- och 80-talet aktiv simmare.

Martin Fehne, ledamot
Högstadielärare i NO i Eskilstuna. Aktiv Livräddare sedan 1998 och instruktör på
Livräddarskolan Tylösand sedan 2005. Styrelsens representant i utbildningsrådet.

Annette Nääs, ledamot
Ledamot och representant i Sport- och ungdomsrådet. Född 1965 och bor i Skålan/Jämtland.
Jobbar till vardags som Badmästare i Svenstavik, Bergs Kommun. Har jobbat som simlärare
sedan 1985 och är simlärar- samt poolutbildare.

Kurt Näslund, ledamot
Representant i säkerhetsrådet. Arbetat på räddningstjänsten, utbildad i räddningsinsatser till
sjöss, har dykcertifikat och håller på med utbildning i vatten liv och isvak.
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Jan-Ivar Johansson, ledamot
F.d. badföreståndare representant SLS styrelse och i säkerhetsrådet. Har varit ordförande i
Södra Älvsborgs länsförbund i många år och är även medlem i Lions, arbetar där som
luciamarskalk under den årliga vandringen i Borås och sjuhäradsbygden.

Annika Svensson, ledamot
Hälsokonsulent Friskvården i Värmland. Varit aktiv inom Värmlands regionförbund som
simlärarutbildare samt Hjärtlungräddningsutbildare sedan 1987. Är ledamot och
utbildningsansvarig i Värmlands regionförbund. Har en bakgrund som badmästare mellan
åren 1980 till 1989 inom Hagfors och Forshaga kommun.
Jörgen Hallberg, ledamot
F.d. Brandchef i Helsingborg. Varit verksam inom räddningstjänsten på olika befattningar i 30
år samt tidigare Statens räddningsverk i 15 år. Ordförande i Skånes regionförbund inom
Svenska livräddningssällskapet. Styrelseledamot i riksstyrelsen. Medlem i Säkerhetsrådet.
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