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Ved Generalforsamlingen 2018 i Dansk Fibromyalgi-Forening (DFF) er følgende kandidater  

på valg til foreningens hovedbestyrelse. 
 

 

Else Hansen – genopstiller til hovedbestyrelsen i DFF 
Jeg er frivillig rådgiver og har siddet i bestyrelsen i 8 år. Jeg har været 
førtidspensionist og er nu pensionist. Derfor har jeg været igennem 
systemet, med alt hvad det indebærer. Jeg er uddannet på kontor og som 
pædagog og har arbejdet i mange år som daginstitutionsleder. Via mit 
arbejde som leder har jeg været selvskrevet til at arbejde med bestyrelsen 
i daginstitutioner. Jeg er meget interesseret i fortsat at kunne være med til 
det spændende arbejde at udvikle DFF. På hjemmefronten er jeg gift og 
bor i Hørsholm. Min dagligdag er, udover daglige gøremål, fyldt op af børn 
og børnebørn samt et hus, der hele tiden trænger til et eller andet. 
Motion sørger jeg også for at dyrke, og min store passion er alle former for 
håndarbejde.  

 

 

Bente Stisen – genopstiller til hovedbestyrelsen i DFF 
Jeg er 70 år, bor i Ishøj syd for København og er regnskabsuddannet. Jeg 
har arbejdet som frivillig i DFF siden januar 1999 og har været kontakt-
person i en selvhjælpsgruppe i Ishøj siden marts 1999. Ydermere har jeg 
været repræsenteret i mange udvalg under hovedbestyrelsen siden 2001. 
I 2006 blev jeg valgt som landskasserer og er sideløbende fortsat som 
medlem af hovedbestyrelsen, hvor jeg modtager genvalg. Endvidere 
bruger jeg også tid som kasserer i Region Hovedstadens bestyrelse. Denne 
post har jeg haft siden marts 1999. Jeg er på sekretariatet i DFF fast 1 
gang om ugen og efter behov til diverse ad hoc-opgaver. Det er vigtigt for 
mig at være med til at fremme forståelsen for fibromyalgi samt at hjælpe 
og vejlede de kommende medlemmer, som får stillet diagnosen. 

 

 

Merete Hornecker – genopstiller til hovedbestyrelsen i DFF 
Jeg har gennem de seneste 7 år siddet i DFF’s hovedbestyrelse, heraf de 
seneste 3 år som hovedkasserer. Fra 2008-2014 var jeg også ansat i DFF 
som leder af rådgivningen, men sluttede i 2014, da jeg som visiteret til 
fleksjob måtte stoppe med arbejdslivet, da jeg ramte de 65 år. Heldigvis 
kan jeg fortsat deltage i foreningens arbejde. Såfremt generalforsamlingen 
viser mig den tillid og fortsat vælger mig til kasserer, vil jeg glæde mig til at 
fortsætte samarbejdet til gavn for vore medlemmer med en meget 
engageret hovedbestyrelse i den kommende periode. 

 
 
 

 

 
 


