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Valberedningens nomineringar inför årsmötet 2019 

Styrelsen kan bestå av fyra till åtta ledamöter samt en 

ordförande. Styrelsen konstituerar sig själv, det vill säga man fördelar 
arbetsuppgifter, exempelvis kassör och sekreterare efter eget förslag. I 

nuläget har styrelsen bestått av åtta ledamöter samt en ordförande. 
Kortfattat har processen gått till så att valberedningen först samtalat med 

alla i styrelsen, samt andra personer i och runt föreningen, för att få en 
bra helhetsbild av arbetet. Halva antalet ledamöter väljs för en tid av två 

år och ordförande väljs för en tid av ett år.  

Nuvarande styrelse: 

Marika Greberg, ordförande (i tur att avgå, ställer upp för omval) 
Göran Odmyr, ledamot  (i tur att avgå, ställer upp för omval) 

Lars Friberg, ledamot  (i tur att avgå, ställer upp för omval) 
Christian Fors, ledamot  (i tur att avgå, ställer upp för omval) 

Therese Adolfsson, ledamot  (avgått i förtid, ställer ej upp för omval) 
Erica Johansson, ledamot (vald t.o.m. 2020) 

Liane Haeffler, ledamot  (vald t.o.m. 2020) 
Martin Wahlgren, ledamot (vald t.o.m. 2020) 

Mathias Winberg, ledamot (vald t.o.m. 2020) 

 

Valberedningens förslag till styrelseval: 
Marika Greberg, ordförande   (omval 1 år) 

Göran Odmyr, ledamot    (omval 2 år) 
Lars Friberg, ledamot    (omval 2 år)  

Christian Fors, ledamot    (omval 2 år) 
Eva-Lotta Hansson Palmqvist, ledamot (nyval 2 år) 

Se personlig presentation sida 2. 
 

Valberedningens förslag till revisorval: 
Valter Kakko, revisor   (i tur att avgå, förslag omval 1 år) 

Magnus Blixt, revisorsuppleant (i tur att avgå, förslag omval 1 år) 
Per Brattberg, revisorsuppleant (i tur att avgå) 

Revisor jämte minst en suppleant ska väljas enligt stadgar. Vi anser att 
det är tillräckligt med en suppleant, därför ej omval på suppleant 2. 

Valberedningen 2018/2019 har bestått av:  
Magnus Erixon (ordförande) 

Jan Palmqvist 
Helene Winberg 

Helene Winberg kommer lämna valberedningen och står ej till förfogande 
till omval. 
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Information om föreslagna nya kandidater 

 
 

1. Vad jobbar du med? 

2. Din idrottsbakgrund eller annan föreningsbakgrund? 
3. Din koppling till MAIK? 

4. Vad vill du bidra med och driva i din styrelseroll? 
 

 

 

Eva-Lotta Hansson Palmqvist, 49 år  
 

1. Jag är socionom sedan 1993 och under 2006-2008 gick jag en steg-1-
utbildning i psykoterapi på psykodynamisk grund med inriktning mot 

ungdomsutveckling. Jag har arbetat med socialt arbete i snart trettio år 
inom olika områden och mestadels med barn och ungdomar som 

socialsekreterare, skolkurator, kurator på ungdomsmottagning och sedan 
2015 med vuxna som kurator på samtalsmottagningen Kriscentrum för 

män.  
 

Jag har ett stort intresse för människors känsloliv och för att få ett 
sammanhang i hur det kommer sig att vi känner, reagerar och beter oss 

som vi gör.  
 

2. Min idrottsbakgrund är varierad. Som barn åkte jag konståkning från 4 

år till 13 år och därefter höll jag på med dans till 18 års ålder. När jag var 
18 år börjar jag springa för att hitta en enkel motionsform. Det var till att 

börja med inte något jag tyckte var så roligt utan jag kände mig nog mer 
duktig för att jag hade tränat.  

 
Några år senare upptäckte jag att löpning även kunde vara glädje och 

sprang Adamilen och Vårruset några gånger under mitten av 90 talet. 
1996 fick jag mitt första barn av tre och då började ett långt 

träningsuppehåll som höll i sig fram till 2011. 2012 sprang jag mitt första 
Göteborgsvarv. Då kom jag igång med löpning mer än vad jag tidigare 

gjort och jag springer numera regelbundet, både själv och i grupp.  
 

Sedan 2015 tränar jag också Yoga och det utmanar mig att hitta lugn och 
öva upp min rörlighet och styrka. Idag tränar jag för att må bra, rensa 

tankarna och jag tycker om när jag känner mig stark.  
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Annan föreningserfarenhet och styrelseerfarenhet är att jag var 

personalansvarig på det föräldrakooperativ där våra två äldsta barn gick i 
förskola.  

 
3. Min koppling till MAIK är som förälder till två friidrottsaktiva barn och 

att jag hösten 2012 blev tränare när mitt yngsta barn önskade börja med 
friidrott. Det saknades tränare för att det skulle kunna bli en 

träningsgrupp för dem som då var nio år och födda 2003. Min dotter Frida 
är fortfarande aktiv och är med i Juniorgasellerna och jag är numera även 

en av tränarna. Jag är också med i vuxenlöpargruppen. Där är jag är med 
att stötta upp som tränare ibland när det behövs och jag deltar även själv.  

 
4. Inför min roll i styrelsen vill jag börja med att lyssna in och känna in 

hur min erfarenhet kan komma till användning. Jag tänker att min långa 

erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar är användbar och det är 
ett erfarenhetsområde som kan behövas i styrelsen. De ämnen och 

frågeställningar som ingår i arbetet med Mölndals stads 
certifieringsstruktur är jag van att arbeta med. Att kunna vara en klubb 

som både jobbar med bredd och elitträning är något jag tycker är viktigt 
att värna om. Barn och ungdomar rör sig mindre idag och kan MAIK vara 

med och bidra till att minska stillasittande och att hitta ett sammanhang 
för träning för barn, ungdomar och vuxna är vi med och tar ansvar för 

framtiden. 


