Valberedningens förslag till Bålsta Idrottskamraters årsmöte 2022-03-23
Valberedningen har under året bestått av: Kristina Glantz Nilsson, Ulrica Karlsson, Stefan Aaskov
Styrelsen har under året bestått av:
Mandattiden utgår
Ordförande:
Vice ordf:
Kassör:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:

Daniel Narvåg Ahlsén
Andreas Johansson
Magnus Bosson
Nina Linell
Pär Åhlund
Martin Westerberg
Rikard Nilsson

2022
2023
2022
2022
2022
2023
2023

Suppleant:
Suppleant:

Elisabeth Mandorf
Lotta Agerfjord

2022
2022

Daniel Narvåg Ahlsén, Magnus Bosson, Pär Åhlund och Lotta Agerfjord har meddelat valberedningen
att de ej står till förfogande för omval.

Valberedningens förslag på val av styrelseledamöter och suppleanter:
Ordförande: Robert Thorslund

nyval

1 år

Ordinarie:

omval
nyval
nyval

2 år
2 år
2 år

omval
nyval

1 år
1 år

Nina Linell
Fredrik Bärudde
Sofia Lindqvist

Suppleanter: Elisabeth Mandorf
Josefine Rohr

Valberedningens förslag på val av revisorer och revisorssuppleant:
Christina Ridderstråle har meddelat valberedningen att hon inte står till förfogande för omval.
Revisorer

Anna Widell
Stefan Ivarsson

omval
nyval

1 år
1 år

Revisorssuppleant

Ann-Sofie Wiman

omval

1 år

Presentation av de föreslagna för nyval
Robert Thorslund, Team Veteran, förälder i team 09, 11 och 14
Robert har varit aktiv i klubben i 4.5 år som tävlande veteran och som tränare i träningsgruppen
”Snabbkubbarna” som fokuserar på löpning för 9-16 åringar. Han har även varit tävlingsledare för ett
antal tävlingar i klubben. Professionellt är han civilingenjör och entreprenör och i nuläget aktiv i 4 st
bolagsstyrelser varav i 2 st som ordförande.
Idrottsligt har han sysslat med många sporter genom livet men en röd tråd har varit löpningen som
funnits med sedan unga år. Robert vill fokusera på att effektivisera de förvaltande arbetsuppgifterna
inom klubben, detta för att styrelsens medlemmar och övriga ska få mer tid till att arbeta med
klubbens långsiktiga utveckling inom flera områden men framför allt sportsligt.
Valberedningen har i intervjuerna med Robert uppfattat hans styrelsevana genom de relevanta
frågor han ställt kring klubbens styrning, ekonomi etc. Robert har genom åren i klubben också på
många sätt visat ett driv och engagemang som vi tror kommer komma föreningen och styrelsen till
nytta. Att han har tentakler in i flera team är också en styrka.

Fredrik Bärudde, Långskubbarna
Fredrik har varit aktiv i Långskubbarna i nästan 5 år både som löpare och som arrangör för tävlingar.
Under 2022 kommer han vara tävlingsledare för ett par lopp klubben arrangeras. Hjärtefråga i
styrelsen kommer vara att sektionerna i klubben ska komma närmare varandra. För valberedningen
har det varit viktigt att ha representation från Långskubbarna i föreningens styrelse och det känns
mycket bra att nominera Fredrik.

Sara Lindqvist, team 14
Sara är förälder i team 14. Till vardags jobbar hon som ekonomisk förvaltare på Fastighetsägarna.
Årsmötet väljer inte kassör utan styrelsen konstituerar sig själva men valberedningen är glada att
nominera en person som är väl förtrogen och kompetent i de uppgifter som kassörsrollen innebär.
Jätteroligt också att Sara kommer in med entusiasm och representerar de yngre teamen i klubben.

Josephine Rohr, team 15
Josephine har sista året gjort ”come back” i klubben, från att själv ha varit aktiv friidrottare i samma
årskull som Kim Amb till att nu vara förälder med tränaruppdrag i team 15. Josephine är
fysioterapeut/sjukgymnast och brinner för träningsutvecklingsfrågorna. Att Josephine vill engagera
sig i inte bara teamets utan hela klubbens fortsatta utveckling känns väldigt roligt och bra.

Stefan Ivarsson, team 09
Stefan är tränare i team 09 och tränar och tävlar även själv som veteranfriidrottare när andan faller
på. Stefan har genom åren engagerat sig i olika projektuppdrag i klubben både vad gäller praktiska
utvecklingsprojekt som framtagande av policydokument. Till vardags jobbar han som chef inom
Svenska skogsplantor. Han har erfarenhet från revisionsrollen från andra föreningar och uppdrag.

