Stöd, trygghet och kunskap!
Under årets årsmöte fick jag, Mikael Gånemo, äran att bli föreningens ordförande. Ett
uppdrag som jag med stolthet tar på mig. För er som inte känner mig skulle jag därför vilja
göra en lättare presentation av mig själv. Jag är 30 år (i två veckor till), har lamellär iktyos, är
utbildad ortopedingenjör och bosatt i Hässleholm tillsammans med min fru Marion och våra
tre pojkar Simus, Timon och Elton samt vår hund Bubbie.
Iktyosföreningen har varit en del av mitt liv så länge jag kan minnas, vilket kanske inte är så
konstigt då en av föreningens grundare är min mamma Agneta Gånemo. Jag har i
Iktyosföreningen kunnat känna gemenskap med andra i samma situation, fått åka till platser
jag antagligen aldrig sett annars, lärt känna många fantastiska människor och, kanske
viktigast av allt, ibland fått ynnesten att själv få vara ett stöd och en hjälp i en situation där
medkänsla och förståelse kan vara det viktigaste av allt.
Mamma Agneta som under lång tid var ordförande och idag fortfarande är en stor del av
föreningen, inte minst genom sin forskning och sitt enorma engagemang, gör naturligtvis att
jag känner viss press över min uppgift men jag försöker istället se Agneta som den stora
förebild hon är för både mig och många andra såväl inom som utanför Iktyosföreningen.
Enligt mig är vår uppgift som förening att skapa stöd, trygghet och kunskap för alla som
påverkas av diagnosen. Viktigast av allt ser jag uppgiften att nå ut till alla nyblivna föräldrar
till barn med iktyos för att med information och förståelse mildra den livskris som det
faktiskt innebär att få ett barn med iktyos.
Jag hoppas att jag under många år tillsammans med er kan arbeta för en lättare framtid för
alla med Iktyos och en fortsatt fantastisk gemenskap inom föreningen.
Varma hälsningar
Mikael

