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Anders Persson, född 1960. Ordförande i Hela Människan 
Pastor i Missionskyrkan (numera Equmeniakyrkan), med församlingstjänst i sammanlagt 11 år. 
Konsulent inom Frikyrkliga studieförbundet (FS), numera studieförbundet Bilda, samt drygt ett år på 
förbundskansliet för Bilda som Internationell förbundssekreterare. Efter det 12 år inom S:t Lukas, 
drygt 7 år som verksamhetschef i Värmland, samt fem år som direktor och VD inom Förbundet S:t 
Lukas/S:t Lukas Sverige. Arbetar sedan 2013 i egen firma som konsult med diverse uppdrag som 
organisationsutveckling, handledning samt inom förlagsbranschen. Från april 2016 delas tiden mellan 
egna firman och en tjänst som sjukhuspastor (50 %) vid Centralsjukhuset i Karlstad. 
 
Britt Louise Agrell, född 1944 Representerar: Svenska kyrkan 
Advokat sedan mitten av 1970-talet och är specialiserad barn- och familjerätt. Åren 1995-1999 var 
hon anställd som ställföreträdande generalsekreterare vid Sveriges advokatsamfund och återupptog 
därefter sin praktik som advokat i Uppsala. Åren 1989-2013 var hon ledamot av Svenska kyrkans 
kyrkomöte och satt under åren 1998-2013 i kyrkostyrelsen.  
 
Hon har varit ledamot och vice ordförande i stiftelsen Vårsta diakonigård och har nu olika 
förtroendeuppdrag för Svenska kyrkan framför allt på nationell och lokal nivå.  
 
Ragnwald Ahlnér, född 1944. Representerar: Alliansmissionen 
Pastor med erfarenhet från några församlingstjänster.  Under perioden 1986 - 2002 ombudsman 
(regionalt) inom kristdemokraterna. Varit aktiv inom politiken sen 1986. Ordförande under 25 år i 
kulturnämnden (3 år), barn- och utbildningsnämnden (14 år) och socialnämnden (8 år) och ledamot i 
kommunfullmäktige 1989 – 2010 i Habo kommun.  Sedan 2011 överförmyndare. 
Ledamot i fullmäktige för Region Jönköpings län, numera ordförande i patientnämnden.  
Ordförande i Hela Människan i Jönköpings län. 
 
Gull-Britt Byhlin, född 1948 Representerar: Enheterna 
Socionom som arbetat med socialt arbete i drygt 25 år, företrädesvis inom Socialtjänsten men även 
fyra år som enhetschef för en institution. Arbetar fortfarande extra på en institution för ungdomar 
med sociala problem och på två institutioner för ensamkommande flyktingbarn.  Har 
även magisterutbildning där uppsatsen handlade om "frivilligt socialt arbete". Arbetade i Ecuador ett 
halvår, som volontär genom Equmeniakyrkan inom projektet "Compación" i två kyrkor i norra Quito.   
Sedan tolv år tillbaka ledamot i styrelsen för Hela Människan i Västra Götaland.  
 
Johan Einarsson, född 1976 Representerar: Equmeniakyrkan 
Pastor inom Equmeniakyrkan. Arbetar i Equmeniakyrkan som Församlingsutvecklare i region Öst. 
Equmeniakyrkans representant i styrelsen. 
 
Ingela Freed, född 1975 Representerar: Evangeliska Frikyrkan 
Vice ordförande och ledamot i Hela Människans AU 
Pastor i Evangeliska frikyrkan sedan 2001. Arbetar sedan 2006 som pastor på fängelse och häkte. 
Ingela är även utbildad handledare och handleder socialt arbete och inom kriminalvården. 
 
Maria Leijman, född 1960 Representerar: Svenska kyrkan 
Socionom och diakon sedan 1984. Arbetar sedan 2016 på Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Lund, 
som lärare på diakonprogrammet. Har lång erfarenhet som församlingsdiakon i Lund stift. Senast i 
Lunds domkyrka, 2004-2016. 
Har varit ersättare i Lunds domkapitel och har arbetat som missionär i den Lutherska kyrkan i 
Tanzania 1990-95. Haft uppdrag för Svenska kyrkan i projektet ”kyrkans sociala roll”, 2009-2010. Är 
engagerad för diakoni, mänskliga rättigheter och ett rättighetsbaserat arbete i församlingarna. 
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Hannah Kroksson, född 1987 Representerar: Svenska kyrkan 
Tf. ordförande, LSU – Sveriges ungdomsorganisationer. Verksamhetsutvecklare inom Sensus 
Stockholm Gotland, Tematisk handläggare inom utvecklingsenheten och internationella avdelningen 
på Svenska kyrkans kansli i Uppsala. Utredare inom överenskommelsearbetet. Metodutvecklare och 
bearbetning till boken ”Gud är större – en bok om hbt och sånt” 
Ledarskribent på Kyrkans Tidning.  Lärarvikarie och fritidspedagog.  Ett flertal ideella uppdrag. 
 
Mats Philipsson, född 1950 Representerar enheterna 
Ämneslärare (filosofi, religion och historia) på Kaplanskolan, ett gymnasium i Skellefteå, de sista 22 
åren. 
I grunden församlingssekreterare men sadlade om och började som högstadielärare i Boliden 1980. 
Erfarenheter även som folkhögskollärare på Solviks Folkhögskola i tre år. Ledamot o Luleå stifts 
Evangelisationsnämnd/Kyrkans Samhällsansvar under 1980-talet. 
V.ordf i Skellefteå Stadsmission sedan 2016. God man för ensamkommande flyktingpojke. 
 
Ersättare från huvudmännen 
Monica von Schreiner, född 1963. Representerar: Svenska kyrkan  
Diakonal präst inom Svenska kyrkan i Maria Magdalena församling i Stockholms innerstad. Har 
arbetat ett 10-tal år på Hela Människans enhet i Köping som volontär och medarbetare samt i 
styrelsen innan jag påbörjade studierna till präst. I församlingen där jag arbetar har vi ett stort fokus 
på de diakonala verksamheterna. Församlingen har idag lördagsluncher samt ger samtalsstöd och 
ekonomiskt stöd för behövande. Vi finns också med i arbetet på ett diakonalt café tillsammans med 
andra kyrkor på söder. Caféet ger stöd varje vardag med samtal, frukost och kläder samt ett kulturellt 
inslag. Församlingen arbetar också stödjande för ensamstående föräldrar med lek samtal och 
måltidsgemenskap. 
 
Omon Norén, född 1960 Representerar: Equmeniakyrkan 
Ordinerades till diakon i Missionskyrkan 2004. Arbetar som diakon i Mikaelikyrkan, Skärholmen, 
Stockholm från 2011. 
Erfarenhet av styrelsearbete ifrån bl.a. från Sociala Missionen, Stockholm. 
 
Ersättare från enheterna 
Oliver Boij, född 1977. Representerar enheterna 

Ingenjör och kommunikatör. Föreningsaktiv sedan barnsben. Uppväxt i en pingstförsamling. Arbetat 
som ideell ledare inom scoutrörelsen, studentrörelsen och Immanuelskyrkan i Malmö (EFK), Anställd 
ledare inom studentrörelsen (2004-2010), Studieförbundet Bilda (2010-2013), Erikshjälpen (2013-
2016) och verkar nu som Biträdande Rektor för Furuboda folkhögskola i Skåne, med ansvar för 
verksamheten i Sofielund/Rosengård i Malmö. Styrelseledamot Hela Människan Malmö. Brinner för 
folkbildning och socialt arbete. 
 
 
Beslutades vid Hela Människans årsstämma 5 – 6 maj 2017  

 

 


