
Ung Cancer 
får ny general- 
sekreterare
Från den 5 februari tar 
Emma Tonnes över rollen 
som generalsekreterare för 
Ung Cancer. Detta sedan vår 
nuvarande generalsekreterare 
Camilla Tuneberg meddelat 
att hon kommer att lämna sin 
tjänst.

Emma Tonnes leder idag organisationen 
Företagarna Stockholms län/Mälardalen 
och Gotland i sin roll som regionchef. Hon 
har sedan tidigare lång erfarenhet inom 
både ideellt arbete och entreprenörskap 
på olika plan. Hennes kompetenser passar 
mycket väl in på hennes nya uppdrag 
och det är med stor optimism som vi 
välkomnar henne in i Ung Cancer.

     – Vi i styrelsen är väldigt glada att 
Emma tackat ja till uppdraget och vi är 
övertygade om att hon kommer bidra 
starkt till att Ung Cancer blir ännu mer 
betydelsefullt för sina medlemmar och 
ännu mer relevant i samhällsdebatten, 
säger Peter Hesslin, styrelseordförande i 
Ung Cancer.
     Ung Cancer vill samtidigt passa på att 
tacka Camilla Tuneberg för hennes fina tid 
hos oss. I sin roll som generalsekreterare 
har hon fört organisationen framåt med 
varsam hand och styrt utvecklingen till 
nästa steg på ett mycket inspirerande sätt. 
Ung Cancer vill tacka henne för den omfat-
tande och fina arbetsinsats hon gjort samt 
för hennes förmåga att sprida glädje och 
värme på arbetsplatsen. Vi vill också önska 
henne all lycka till i framtida uppdrag.
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– Min tid på Ung Cancer har varit 
oerhört lärorik och inspirerande. Jag 
har mött så mycket fina människor och 
det känns fantastiskt att få delta i det 
betydelsefulla arbetet som organisationen 

gör. Nu går jag vidare och önskar hela Ung 
Cancer stort lycka till i framtiden, säger 
Camilla Tuneberg.
     Emma Tonnes kommer tillträda 
tjänsten den 5 februari 2018.

        Vi i styrelsen är väldigt glada att Emma tackat 
ja till uppdraget och vi är övertygade om att hon 
kommer bidra starkt till att Ung Cancer blir ännu 
mer betydelsefullt för sina medlemmar och ännu 
mer relevant i samhällsdebatten

Ung Cancer
Norra Allégatan 7
41301 Göteborg
ungcancer.se

För mer information om kontakta:
 
Henrik Kjellberg, 
presskontakt Ung Cancer
henrik@ungcancer.se
076 – 308 58 76

Ung Cancer
Ung Cancer är en ideell organisation som grundades 2010. Vi arbetar 
för att förbättra levnadsvillkoren för unga vuxna cancerberörda 
(drabbade och närstående) i åldrarna 16–30. Vi skapar mötesplatser, 
ger personligt stöd, rehabiliterar, informerar och debatterar för att 
ge unga vuxna cancerberörda så bra förutsättningar som möjligt. Det är 
vi som säger Fuck Cancer.
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