
 Valberedningens förslag till Bålsta Idrottskamraters årsmöte 2023-03-23 

 

Valberedningen har under året bestått av:  Kristina Glantz Nilsson, Ulrica Karlsson, Stefan Aaskov 

Styrelsen har under året bestått av: 

     Mandattiden utgår 

Ordförande:  Robert Thorslund               2023  

  

Vice ordf:   Andreas Johansson               2023   

Ledamot/kassör:  Sofia Lindqvist                2024   

Ledamot:  Nina Linell                2024   

Ledamot:   Fredrik Bärudde               2024   

Ledamot:   Martin Westerberg               2023   

Ledamot:   Rikard Nilsson                2023  

  

Suppleant:   Elisabeth Mandorf               2023   

Suppleant:   Josefine Rohr                2023   

 

Sofia Lindqvist och Fredrik Bärudde har hoppat av sina uppdrag under pågående period och Andreas 

Johansson har meddelat valberedningen att han ej står till förfogande för omval. 

 

Valberedningens förslag på val av styrelseledamöter och suppleanter: 

Ordförande: Robert Thorslund  omval 1 år  

Ordinarie:  Josefine Rohr    nyval 2 år   

Ann-Sofie Wiman  nyval  2 år 

Magnus Persson  nyval  2 år 

 Martin Westerberg  omval 1 år (fyllnadsval) 

Rikard Nilsson   omval  1 år (fyllnadsval) 

Nina Linell    1 år kvar        (vald till 2024)

   

Suppleanter: Elisabeth Mandorf  omval 1 år  

 Vakant   nyval 1 år  

 

Valberedningens förslag på val av revisorer och revisorssuppleant: 

Revisorer  Anna Widell  omval 1 år 

  Stefan Ivarsson omval  1 år 

  

Revisorssuppleant Lars Berglund  nyval  1 år  

  



Presentation av de föreslagna för nyval 

 

Ann-Sofie Wiman, ledamot 2 år 

Jag är 51 år och mamma till Max Wiman i team 07/08. Är ekonom och jobbar idag på ett bolag som  

bl a driver fastighetsfonder. Är idag revisor i scouterna samt kassör i samfällighet/stugförening där vi 

har en fjällstuga. Att tacka ja till en post i Bålsta IKs styrelse var ett lätt beslut då det är en bra 

förening och det är kul att få vara med och påverka. Jag har skött kassörssysslorna i föreningen efter 

att den tidigare kassören hoppade av uppdraget och är väl insatt i vad rollen innebär.  

 

Magnus Persson, ledamot 2 år 

Jag är född och uppvuxen i Piteå. För tre år sedan flyttade vi till Bålsta från Sollentuna utifrån att vi 
ville bo i hus och komma närmare naturen när barnen började bli större. Vi trivs väldigt väl och både 
min fru och jag är helt samstämmiga i att vi kommer bo kvar. Vi har två barn där den äldre är aktiv i 
team 16 där jag också är tränare. 
Under uppväxtåren utövade jag främst längdskidor, pingis, basket, friidrott och fotboll. Men även 
andra sporter som badminton, tennis och utförsåkning tränades om än inte i samma utsträckning. 
Jag upptäckte sen att jag hade fallenhet för kraftsporter och skiftade fokus till styrketräning med 
betoning mot styrkelyft. Men två diskbråck varav ett behövde opereras satte stopp för den fortsatta 
satsningen. 
Den röda tråden inom arbetslivet har varit en mix av ledarskap, organisationsutveckling och logistik. 
Som person är jag prestigelös, strukturerad, empatisk, självständig och analytisk. Är även 
mål- och resultatfokuserad. Som ledare har jag ett coachande förhållningssätt och leder gärna 
genom andra.  
Jag vill gärna engagera mig i Bålsta IK utifrån att jag under den korta tid vi varit med i föreningen fått 
ett otroligt gott intryck av det fina föreningsarbete som sker och den fina hjälpsamheten som finns 
mellan alla grupper. 
 
 

Lars Berglund, revisorssuppleant 1 år 

Jag är pappa till Isabell i team 09 och James och Charles i team 07/08. Till vardags jobbar jag som 

administrativ chef på Håbo Pastorat. Jag är förtroendevald revisor på Håbo Kommun. Vi har varit 

idrottsföräldrar i Bålsta IK i många år och hjälpt till som funktionärer i olika roller.  


