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Gunilla Steinwall ny generalsekreterare för Hjärnfonden
Gunilla Steinwall har utnämnts till ny generalsekreterare för Hjärnfonden, den enda organisation i Sverige som samlar in pengar
till forskning om alla sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar i hjärnan. Gunilla Steinwall kommer närmast från Moderna
Museet där hon arbetar som marknads- och kommunikationschef.

– Vi är fulla av entusiasm inför fondens framtid med Gunilla Steinwall vid rodret. Gunilla har i tidigare uppdrag lyckats sätta viktiga frågor på
kartan. Hennes gedigna erfarenheter av kommunikation, PR, och inte minst strategiarbete samt varumärkesbyggande kommer att betyda
mycket för att öka kunskapen om hjärnan och för att samla in mer pengar till hjärnforskningen, säger Hjärnfondens ordförande professorLars
Olson.

Som ny generalsekreterare för Hjärnfonden kommer Gunilla Steinwall att leda arbetet för att skapa resurser till forskning, opinionsbildning och
information om hjärnan och ryggmärgen samt alla sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar som drabbar dessa organ. Forskningen
syftar till att hindra, bota eller lindra hjärnrelaterad ohälsa.

– Jag ser fram emot att arbeta för Hjärnfonden i en tid när intresset för hjärnan är så stort och hjärnforskarna så optimistiska och tror på
avgörande genombrott i närtid. Målet är att dramatiskt öka kunskapen om hjärnan genom att stödja den bästa forskningen. Med mer pengar
kan vi förbättra livskvaliteten för drabbade och deras familjer, säger Gunilla Steinwall.

Gunilla Steinwall efterträder Bo Ingemarson, som lämnar sitt uppdrag för att övergå till egen verksamhet. Bo Ingemarson fortsätter sitt
engagemang i Hjärnfonden som styrelseledamot. Gunilla Steinwall tillträder tjänsten som generalsekreterare för Hjärnfonden i mitten av
oktober 2011.

Fakta om Gunilla Steinwall
Före chefsposten på Moderna Museet arbetade Gunilla Steinwall på uppdrag av Svensk Mjölk med att öka mjölkkonsumtionen via
den nya kaffekulturen och göra latte till den mest populära drycken på caféer och i hemmen. Innan dess var hon
Generalsekreterare/VD för En Rökfri Generation, informations- och pressansvarig på Svenska Arkitekters Riksförbund, VD för
Ordning & Reda, lärare i marknadskommunikation på Berghs, School of Communications och projektledare på reklam- och PR-
byråer.

Bilder
Bilder på Gunilla Steinwall finns i slutet på detta mail som bilaga.
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Hjärnfonden har sedan starten 1994 samlat in mer än 500 miljoner kronor till livsviktig forskning om den friska hjärnan, ryggmärgen och de
sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar som drabbar dessa organ. Sådan ohälsa utgör den i särklass största anledningen till förlorade
friskår i vårt samhälle. Målet är att genom stöd till forskning öka kunskapen om hur hjärnan fungerar och, genom att förstå
sjukdomsmekanismer, finna nya behandlingar och botemedel för hjärnrelaterad ohälsa. Hjärnfonden arbetar också för att öka allmänhetens
kunskap om hjärnan och hjärnrelaterad ohälsa, synliggöra den viktiga hjärnforskningen och minska skamkänslor kring hjärnans sjukdomar.
Hjärnfondens vetenskapliga nämnd garanterar att de forskare som får Hjärnfondens anslag eller stipendier tillhör den svenska forskareliten.


