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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 rikssty-
relsen 1982-2013.

Lars Hedenäs är docent i systematisk botanik och forskar 
om genetisk diversitet inom och mellan arter samt kring 
arters evolution. Han är 1:e intendent på Naturhistoris-
ka riksmuseet, har mossor som specialområde och satt i 
VoF:s riksstyrelse för en herrans massa år sedan.

Gunnar Hillerdal är en historieintresserad docent i lung-
medicin. Numera är han pensionär men fortsätter med sin 
forskning.

Joacim Jonsson är psykologstudent och har bland annat 
suttit i VoF:s riksstyrelse.

Dan Josefsson är en prisbelönt frilansjournalist och för-
fattare samt Årets folkbildare 2013.

Lotten Kalenius är filosofie kandidat i kulturvetenskap 
och egenföretagare. Hon är sekreterare i VoF:s riksstyrelse 
och har gjort en del översättningar för föreningen, bland 
annat Handbok i Debunkning 2020 och spelet Cranky Un-
cle.

Dan Katz är legitimerad psykolog och psykoterapeut, 
psykoterapihandledare och författare. Han är ledamot i 
VoF:s riksstyrelse.
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Bengt af Klintberg är etnolog, folklivsforskare, författare, 
konstnär och Årets folkbildare 1994. Mest känd är han 
för sina böcker om vandringssägner som Råttan i pizzan 
(1986), Den stulna njuren (1994) och Glitterspray & 99 an-
dra klintbergare (2005).

Dan Larhammar är professor i molekylär cellbiologi. 
Forskar inom neurobiologi, farmakologi och evolution. 
Tidigare ledamot i styrelsen 1997-2018, ordförande 1998-
2004. Dan är nyligen återinvald till VoF:s riksstyrelse.

Åsa Larsson är en journalist som en del av Källkritik-
byrån, då Viralgranskaren i Metro, utsågs till Årets folk-
bildare 2014 tillsammans med Jack Werner och Linnea 
Jonjons.

Jonathan Lindström är arkeolog och författare samt 
Årets folkbildare 2007.

Eric Rådstam är fotograf och tidigare egenföretagare 
med stort intresse för historiska händelser som Estoni-
akatastrofen. Driver sedan hösten 2021 Youtube-kanalen 
Estoniaveckan där alternativa hypoteser granskas kritiskt.

Jesper Rönndahl är vetenskapskomiker och programle-
dare. Han var del av Sveriges Radios produktion Institutet 
i P3 som utsågs till Årets folkbildare 2015.

Agnes Scott är från söderort i Stockholm, utbildad socio-
nom och arbetar idag som diakon.

Anna Wallman är högstadielärare i matematik och 
NO-ämnen. Hon sitter i styrelsen för VoF Göteborg och 
är nyligen invald i riksstyrelsen.
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Åsa Wikforss är författare och professor i teoretisk filo-
sofi. Tillsammans med Fri Tanke Förlag utsågs hon till 
Årets folkbildare 2020.

Teddy Winroth är psykolog, kriminolog och psykotera-
peut. Han har mycket erfarenhet av att arbeta med stress-
relaterad problematik, brottsoffer och traumatiserade 
människor.

Maria Wold-Troell är filosofie kandidat i kemi, biomedi-
cin med mera. Hon har arbetat med epizootologi, i lä-
kemedelsindustri 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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