
Sif Holst – genops  ller  l hovedbestyrelsen i DFF

Jeg blev valgt  l hovedbestyrelsen i Dansk Fibromyalgi-Forening på Generalforsamlingen 
for 6 år siden og er næs  ormand. Jeg har derudover været ansat som sundhedspoli  sk 
konsulent i foreningen i snart 7 år.  

 
Jeg har selv fi bromyalgi og derudover også Ehlers-Danlos Syndrom og e  ervirkningerne af 
to gange kræ   i skjoldbruskkirtlen. Jeg er 43 år og er gi   med Mark, og sammen har vi to 
voksne drenge.  

 

Som forening er vi blevet mere professionelle, og den udvikling skal vi fortsæ  e med, så vi kan blive endnu mere 
synlige, og endnu fl ere mennesker med fi bromyalgi kan se sig selv i foreningen og føle, at det er en forening for 
dem. Det vil jeg gerne sæ  e fokus på som hovedbestyrelsesmedlem. 
 
Jeg er også næs  ormand for Danske Handicaporganisa  oner (DH). Det giver os en større stemme, og jeg bliver 
som næs  ormand for DH inviteret med ved bordet i mange sammenhænge, hvor vi som Dansk Fibromyalgi-For-
ening ikke har ha   adgang. Det skal vi fortsat dyrke, ligesom vi fortsat skal dyrke de muligheder, som vi får gennem 
fx Danske Pa  enter og vores nordiske og europæiske søsterorganisa  oner. Det vil jeg gerne fortsat være en del af. 

Derfor genops  ller jeg  l hovedbestyrelsen for en 2-årig periode.

S  ne Bundgaard – genops  ller  l hovedbestyrelsen i DFF

Mit navn er S  ne, og jeg er 32 år gammel. Jeg bor i Københavns Nordvest kvarter i en 
dejlig lejlighed for mig selv.

Jeg blev som 18-årig diagnos  ceret med fi bromyalgi e  er mange års udredning. For 6 år 
siden havde jeg brug for et godt råd i forbindelse med evt. uddannelse. 

Jeg kom frem  l, at de uddannelsesplaner, jeg havde, ikke var realis  ske, men kom i stedet 
ind i foreningen  l en snak om at blive frivillig rådgiver. I de sidste 6 år har jeg været med-
lem af hovedbestyrelsen og har derigennem fået en endnu større viden om foreningsar-
bejde. 

Derfor falder det mig også naturligt at anmode om en plads i hovedbestyrelsen endnu engang. Foreningen og 
medlemmerne har en stor plads hos mig, og jeg er meget interesseret og engageret i fortsat at udvikle mig, så jeg 
på bedst mulig måde kan være  l hjælp for medlemmerne. Især arbejdet med de unge interesserer mig meget.

Jeg takker for jeres opmærksomhed, og skulle der være noget I ønsker at få uddybet, vil jeg svare på hvad som 
helst!


