
      Ung Cancer 
får ny general- 
sekreterare
I mitten av juni hälsar vi 
Camilla Tuneberg väl- 
kommen till sitt uppdrag 
som ny generalsekretera-
re för Ung Cancer. Camilla 
har under många år haft 
ledande befattningar inom 
organisationen Friends 
och arbetar idag som 
verksamhetschef och 
rektor för Move & Walks 
skolor.

– Det känns oerhört inspirerande att få 

utveckla, förvalta och förstärka de 

viktiga frågor som Ung Cancer driver. 

Jag vill hålla kvar Ung Cancers unika ton 

och tillsammans med alla medarbetare 

och medlemmar få Ung Cancer att växa 

ytterligare för att kunna nå ut till fler i 
målgruppen och bli en ännu starkare röst i 

samhället. Det ska bli så spännande att se 

vart vi kan ta organisationen tillsammans, 

säger Camilla.

     Göteborgaren Camilla arbetar i dag 

som verksamhetschef och rektor för Move 

& Walk som bedriver särskoleverksam-

het för barn och unga med neurologiska 

funktionsnedsättningar. Hon har tidigare 

arbetat 10 år inom organisationen Friends 

där hon bland annat hade positioner som 

utbildningschef, kanslichef och HR-chef 

och har spelat en viktig roll för 

organisationens utveckling.
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     Camilla tar över stafettpinnen efter 

Julia Mjörnstedt Karlsten som lämnade 

posten som generalsekreterare under hös-

ten 2015. Styrelsen har gjort ett om- 

fattande arbete för att hitta rätt person och 

är övertygad om att Camillas erfarenheter 

och person gör henne helt rätt för 

uppdraget.

– Vi i styrelsen är mycket glada över att 

Camilla ska leda verksamheten vidare med 

de stora möjligheter Ung Cancer har 

skapat genom åren för att förbättra 

levnadsvillkoren för unga vuxna cancer-

berörda, säger Emma Knaggård Wendt, 

styrelseordförande i Ung Cancer.

     Styrelsen tillsammans med kansliet 

hälsar Camilla varmt välkommen till Ung 

Cancer.
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För mer information, kontakta:
Emma Knaggård Wendt
Styrelseordförande i Ung Cancer
073-533 38 38

eller maila presskontakt
Ingrid Lord 
ingrid@ungcancer.se
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