RF-SISU Västra Götaland årsstämma april 2022
Valberedningen har följt styrelsens arbete genom närvaro på styrelsemöten
och genom att ha tagit del av handlingar till styrelsemöten. Vi har vidare
genomfört intervjuer med samtliga ledamöter, både de som står på omval
och de som har ett år kvar av sin mandatperiod, styrelsens ordförande,
Distriktsidrottschefen och lekmannarevisorer.
Valberedningens bedömning är att vi fått en bra bild av hur arbetet i
styrelsen fungerat under året.
Stadgarna reglerar att styrelsen ska bestå av ordförande samt tio ledamöter
som rekryteras utifrån delregionerna, Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal (en
kvinna och en man per delregion) samt Göteborgsregionen (två kvinnor och
två män).
Valberedningen föreslår följande val vid rubricerad årsstämma
Ordförande
Christer Östholm, Åmål

1 år, omval

Ledamöter
Göteborg
Kristina Engberg, Alingsås
Bert Andersson, Göteborg

2 år omval
2 år nyval

Fyrbodal
Mats Blom, Ljungskile

2 år omval

Sjuhärad
Sara Eriksson, Borås

2 år nyval

Skaraborg
Per Ekberg, Skövde

2 år omval

Kvarstående ledamöter i styrelsen ytterligare 1 år
Göteborg
Eva Linderholm Widell, Kungälv
Lars Sundling, Mölnlycke
Fyrbodal
Patricia Daoud, Trollhättan
Sjuhärad
Göran Nyberg, Borås
Skaraborg
Anette Svensson, Skövde
Revisorer
Revisionsbolag utses efter upphandling
Grant Thornton, Göteborg
Lekmannarevisorer, Ordinarie
Carl-Erik Johnsson, Borås
Inger Nilsson, Skövde

1 år, omval
1 år, nyval

Suppleanter för Lekmannarevisorer
Konrad Dahl, Ulricehamn
1 år, omval
(ersättare för Carl-Erik Johnsson)

Lillemor Rönnbrandt, Uddevalla

1 år, omval

(ersättare för Inger Nilsson)

Valberedningen
Jan Andersson, Ordförande
Birgitta Söderberg

Jan Björklund

Jessica Larsson

Kenneth Eriksson

Lars-Erik Gadde

Carina Dannevik

Roland Joelsson

Anna Johansson

Nyval

Bert Andersson, Göteborg
Bert är 65+ och är gift, har två döttrar och fem barnbarn. I grunden ingenjör och har
arbetat inom konsultbranschen i princip hela livet. Merparten av tiden har ägnats åt
försäljning och företagsledning i varierande befattningar. När inte fotboll och barnbarn,
tar all Berts tid, tillbringar han och hustrun gärna mycket tid i sommarstugan.
Fotbollsmässigt är Berts moderklubb Mossens BK i Göteborg där han hann med 23 år i
styrelsen. Spelade fotboll i Mossens BK och Örgryte IS. Efter spelarkarriären följde ett
antal tränaruppdrag i framför allt Mossen och Örgryte. Under många år var Bert också
kursinstruktör åt Göteborgs FF och hunnit med ett SM guld för damer som tränare för
Jitex BK. 1990 valdes Bert in i styrelsen för Göteborgs Fotbollförbund och är sedan
år 2000 dess ordförande.
Bert är idag även vice Ordförande i Svenska Fotbollförbundet och valdes in i styrelsen
2012. Genom arbetet i Svenska Fotbollförbundet är Bert UEFA matchdelegat och
medlem i UEFA Stadium & Security committé. Har även varit ordförande i SvFF Futsal
& Beachsoccer kommitté samt medlem i Marknadskommittén. Berts senaste uppdrag är
att leda projektgruppen för "Ökad samverkan" – ett projekt som syftar till att förflytta
pengar från administration till utveckling. Bert är också fotbollens representant i
referensgruppen för översyn av RF och SISUs distriktsstruktur.

Nyval

Sara Eriksson, Borås
Sara arbetar sedan 2012 som chef för Ridhuset i Borås.

I arbetet ingår att vara VD på Borås Ridhus AB, med ett helhetsansvar för
personal, ekonomi, ridskoleverksamhet med hästar och medlemsstall, all
tävlingsverksamhet samt sponsring, marknadsföring och sociala medier. Hon
är också delaktig i ﬂera kommunala projekt för barn och ungdomar.
Sara har tidigare under många år varit ridlärare och ryttare på professionell
nivå i både Sverige och Tyskland.
Sara har tidigare drivit eget företag som köpt, sålt och tränat hopphästar i
Holland och USA och är idag forfarande verksam som konsult inom
försäljning av tillbehör inom branschen.
Sara har också ﬂera utbildningar i ledarskap, ekonomi samt olika data- och
webbaserade program.

