Medverkande i detta nummer
I varje nummer av Folkvett deltar en rad olika skribenter
med bidrag. Här följer en kort presentation av skribenterna i Folkvett 2022:2.
Gunilla Burell är filosofie doktor i psykologi med inriktning mot beteendemedicin.
Pontus Böckman är civilekonom och ordförande i VoF:s
riksstyrelse. Han är också co-host i den engelskspråkiga
podcasten TheESP, The European Skeptics Podcast, och
ledamot i styrelsen för ECSO, the European Council of
Skeptical Organisations.
Sven Ove Hansson är författare och professor i filosofi
vid KTH. Han är redaktör för den filosofiska tidskriften
Theoria och ansvarig utgivare för Folkvett. Han var VoF:s
förste ordförande (1982-1987) och var medlem i riksstyrelsen 1982-2013.
Mikael Hedeland är professor i analytisk farmaceutisk
kemi vid Uppsala universitet. Hans forskning rör främst
dopningskontroll, läkemedel i miljön och metabolomik.
Han är sedan mars 2022 ordförande för VoF:s lokalavdelning i Uppsala.
Lotten Kalenius är filosofie kandidat i kulturvetenskap
och driver eget företag inom IT, fintech och administration. Hon är sekreterare i VoF:s riksstyrelse.
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Dan Katz är legitimerad psykolog och psykoterapeut,
psykoterapihandledare och författare. Han är ledamot i
VoF:s riksstyrelse.
Dan Larhammar är professor i molekylär cellbiologi.
Forskar inom neurobiologi, farmakologi och evolution.
Tidigare ledamot i styrelsen 1997-2018, ordförande 19982004. Nyligen återinvald till VoF:s riksstyrelse.
Staffan Lückander är legitimerad sjuksköterska och arbetar med informationssystem, hälsoinformatik och e-hälsa
inom Region Halland. Redaktör för VoF:s Youtube-kanal
samt ledamot i VoF Göteborg. Kassör i riksstyrelsen.
Roland Uhrberg är professor emeritus i livsåskådningsvetenskap och sekreterare i VoF:s uppsalasektion.
Anna Wallman är högstadielärare i matematik och
NO-ämnen. Hon sitter i styrelsen för VoF Göteborg och
är nyligen invald i riksstyrelsen.
Maria Wold-Troell är filosofie kandidat i kemi, biomedicin med mera. Hon har arbetat med epizootologi, i läkemedelsindustri och som IT-konsult. Hon är pensionär
och har egen firma inom IT. Producerar böcker, webbsidor
och annat. Styrelseledamot i VoF Uppsala.
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