Göteborg 2022-03-20

RF-SISU Västra Götalands distriktsidrottsmöte 2022
Förslag på kandidater till Valberedningen
Lekmannarevisorerna har enligt stadgarna uppdraget att nominera kandidater till ledamöter
i Valberedningen och har granskat inkomna förslag. Hänsyn till intresse och engagemang
för idrottsfrågor har tagits.
Lekmannarevisorer föreslår följande val vid årsstämman
Ordförande
Jan Andersson, Borås

omval ett år

Ledamöter
Anna Johansson, Fyrbodal
Fredrik Andersson, Göteborg
Birgitta Söderberg, Sjuhärad
Kenneth Eriksson, Skaraborg

omval två år
nyval två år
omval två år
omval två år

Kvarstående ledamöter i
Valberedningen ytterligare ett år
Roland Joelsson, Fyrbodal
Carina Dannevik, Göteborg
Jan Björklund, Sjuhärad
Jessica Larsson, Skaraborg

Lekmannarevisorer för RF-SISU Västra Götaland
Carl-Erik Johnson
Magdalena Randver

RF-SISU Västra Götaland
Idrottens Hus

Mejerigatan 1, 412 76 Göteborg

vastragotaland@rfsisu.se

www.rfsisu.se/vastragotaland

Förslag på nyval av

Fredrik Andersson
Idrottslig bakgrund
Sedan 2003 har Fredrik varit anställd av IK Sävehof. Där arbetar han som Generalsekreterare för
Partille Cup – världens största handbollsturnering för ungdomar. Tack vare det har han dagliga
kontakter med allt ifrån enskilda lag till klubbar, såväl svenska som internationella förbund.
Tidigt hittade han en passion hos idrotten. Inte så konstigt med en familj som alltid varit aktiv inom
idrotten. Uppväxt i Hisings Kärra bjöd på många möjligheter att testa på de flesta idrotter. Största
intresse inom fotbollen och handbollen. När Fredrik nådde junioråldern var det fullt fokus i BK
Häckens äldre juniorlag. Efter ett antal B-lagsmatcher hos de gulsvarta fortsatta han
seniorfotbollen i div 3 och 4. Han spelade i GAIK-Kullen, IF Warta och Utbynäs fram till 2005.
Fredrik har också hunnit testa på Amerikansk Fotboll med IFS Giants Göteborg (SM-silver) samt
Ultimate Frisbee med klubben Carnegie (7:e plats VM).
Fredrik med familj bor idag i Sätila. Han har där blivit engagerad i styrelsen i den lokala
sportklubben Sätila SK. Han är också ledare och tränare på ungdomssidan i fotboll och inom
Marks HK (handboll). Numera blir det mest tittande på idrott för Fredriks del. Spelar en del padel
och även frisbeegolf hinner han med när tid medger detta.
Anställningar inom idrotten
Partille Cup, Generalsekreterare
juni 2005 – pågående
Huvudansvarig för världens största årligen återkommande evenemang för ungdomshandboll med
6 heltidsanställda, 30 projekt-anställda, 1 500 funktionärer med en omslutning på cirka 40 mkr.
sept 2003 – juni 2005
IK Sävehof Marknadschef
Ansvarig för varumärkesbyggande, PR, marknadsföring, sponsorskap och samtliga
elitarrangemang för IK Sävehof.
Nuvarande förtroendeuppdrag
Sätila SK, vice ordförande
Sätila Padel Club, vice ordförande

2014 –
2022 –

Tidigare förtroendeuppdrag
Ledamot Västsvenska Idrottsförbundet (VSIF)/SISU

2010 – 2014

