
Stockholms Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Stockholm  

 

Valberedningen 

 

Valberedningens förslag inför distriktsidrottsstämman den 

16 mars 2019 
 

Ordförande 

  

Nyval av Helene Hellmark Knutsson till stämman 2020 

 

Ledamöter  

 

Nyval av Louise Hagström till stämman 2021 

Nyval av Lars Lundqvist till stämman 2021 

Nyval av Thabo Motsieloa till stämman 2021 

Omval av Azuka Nnamaka till stämman 2021 

 

Camilla Norström har reserverat sig i valberedningen mot valet av Louise 

Hagström som styrelseledamot till förmån för val av Victoria Escobar. 

 

CV:n från alla de föreslagna kandidaterna kommer före stämman att skickas ut. 

Närmare redogörelse för valberedningens arbete och motiveringar till förslagen 

kommer att förmedlas från valberedningen i samband med stämman. 

 

Ledamöter vars mandatperiod går ut år 2020 

 

Stefan Bengtsson 

Doris Högne Rydheim 

Caroline Silverudd Lundbom 

Mathias Tegnér 

 

Lekmannarevisor  

 

Omval av Sune Hellströmer till stämman 2020 

 

Se nästa sida. 



Personlig ersättare  

 

Omval av Annika Engström till stämman 2020  

 

Till mötesordförande föreslår vi Lars Liljegren. Han har under många år varit en 

mycket anlitad och kompetent mötesordförande på olika nivåer inom svensk 

idrott. Till mötessekreterare föreslår vi distriktsidrottschefen Cinnika Beiming. 

 

Vad beträffar professionella revisorer är det kansliet som hanterar dessa 

kontakter och vi återkommer med namn i samband med stämman. 

  

Under distriktsstämman den 16 mars kommer alla valberedningens kandidater 

under ett par minuter ombes att kort presentera vad de önskar bidra med i 

styrelsearbetet. Alla dessa personer kommer som nämnts ovan att även 

presenteras sig via ett CV. Om det finns individer som inte ingår i 

valberedningens förslag och önskar få presentera sig på stämman och/eller med 

ett CV är det självklart fullt möjligt om vederbörande tar kontakt med 

valberedningen. 

 

Följande officiella nomineringar har inkommit till valberedningen: 

 

Från Stockholms Friidrottsförbund (I detta beslut i SDF-styrelsen deltog 

inte Johan Storåkers med anledning av jäv då han är ordförande i 

valberedningen för Stockholms Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna 

Stockholm): 

 

Nominering till ordförande: Helene Hellmark Knutsson 

 

Stockholms Ishockeyförbund: 

 

Nominering till ordförande: Mathias Tegnér 

 

Stockholms Parasportförbund: 

 

Nominering till styrelseledamot: Björn Erkus 

 

Se nästa sida. 



 

Stockholm-Gotlands Budo & Kampsportsförbund: 

 

Nominering till styrelseledamot: Thabo Motsieloa 

 

Utöver de officiella nomineringarna har det inkommit ett stort antal inspel med 

idéer om möjliga framtida medlemmar i styrelsen. Arbetet i år har varit speciellt 

då vi haft många bra namn att tillgå och det har varit en betydande utmaning att 

göra olika avvägningar för att få ihop ett förslag som innebär ett starkt 

styrelseteam och en fungerande helhet. Vi har som framgår ovan inte fått in så 

många formella nomineringar, men det är glädjande att så många engagerade 

idrottsledare tagit informella kontakter med valberedningen. Det är mycket 

positivt att det i år varit ett stort intresse för att engagera sig i styrelsen för 

Stockholms Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Stockholm. 

 

För valberedningen den 20 februari år 2019 

  

Johan Storåkers, Sammankallande 

Göran Aspgren 

Ylva Frisk  

Camilla Norström 

Frej Söderlund 


