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Uppmaning fra n valberedningen - 
infö r sta mman i JHC den 12 juni 2019 

Järfälla 2019-04-30 

 

 

Den 12 juni 2019 är det dags för årsstämma i Järfälla Hockey Club där utsedd valberedning 

har i uppgift att identifiera och föreslå lämpliga kandidater till kommande års styrelse.  

 

Det är föreningen som vid stämman tar ställning till valberedningens förslag till val av 

ledamöter i styrelsen för kommande verksamhetsår 2019/20.  

 

Valberedningen vill uppmuntra alla föreningsmedlemmar att nominera förslag på 

personer till styrelsen, revisor och kommande års valberedning där vi behöver er hjälp att 

hitta lämpliga kandidater. 

 

 

Styrelsens arbete 

Att delta i arbetet med att leda och granska föreningens verksamhet är både roligt och ger 

en inblick i många av de sidor som hockeyn erbjuder utanför rinken. Det ger också en 

möjlighet att påverka och fatta de beslut som utvecklar JHC!  

 

Föreningens ordförande är den tyngsta rollen förstås - man är i mångt och mycket 

föreningens ansikte utåt mot andra klubbar, förbund, medlemmar osv. 

 

Som styrelseledamot deltar man i styrelsearbetet genom styrelsemöten ungefär en gång 

per månad under säsong och med engagemang inom olika områden. Styrelsen organiserar 

själv arbetet med vilka som jobbar med marknadsfrågor, aktiviteter, sportfrågor etc. 

 

Som revisor granskar man föreningens räkenskaper men även att de beslut som styrelsen 

fattar genomförs och att styrelsearbetet fungerar tillfredsställande. 

 

I valberedningens arbete ingår som huvuduppgift att ta fram förslag till kommande 

årsmöte, men även under året att lyssna in synpunkter från medlemmar för att formulera 

det man anser är rätt sammansättning av styrelse för kommande mandatperiod.  

 

 

Vilken sorts ledamöter saknas i styrelsen? 

Valberedningen och sittande styrelse är överens om att representation från framförallt de 

yngre lagen (födda -09, -10,-11 & -12) önskas. Givetvis uppskattas även nomineringar av 

andra personer också där följande kompetenser efterfrågas:  

 

 hjärta och glöd för Järfälla Hockey Club 
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 sportslig kunskap om Järfälla Hockey Club 

 vana av struktur, ordning och reda 

 kunskap om resultat och balansräkning 

 vana av styrelsearbete såväl inom som utanför idrotten  

 

 

Valberedningen om utvecklingen av JHC och styrelsens arbete 

Den gångna säsongen fick en tuff start då det stod klart att klubben inte lyckats locka 

tillräckligt med spelare för att upprätthålla ett A- och B-junior lag. För att inte äventyra 

klubbens ekonomi som man så starkt byggt upp under senare år var man tvungen att säga 

upp avtalet med tidigare sportansvarig. En arbetsplan är initierad för att på sikt bygga upp 

en ny A- och B- junior verksamhet.  

 

A-laget gjorde en stark sportslig säsong där de etablerat sig i division 2 och var nära på 

ytterligare avancemang i seriesystemet. Även på ungdomssidan ser det lovande ut där 

antalet utövare växer för varje år som går. Styrelsen har genom hårt arbete samt ordning 

och reda skapat förutsättningar för klubben att fortsätta utvecklas på ett positivt sätt både 

på det ekonomiska- och sportsliga planet.  

 

JHC har också, om allt faller väl ut på stämman, en organisation på plats för att fortsätta 

det arbetet framåt.  

  

 

Nuvarande mandat 

Styrelse:  

- Thomas Barklund, ordförande  vald t.o.m. stämma 2020   

- Petra Ahrnstedt, sekreterare  vald t.o.m. stämma 2020  

- Marie Randefalk, kassör  vald t.o.m. stämma 2020 

- Johan Holmström, ledamot  vald t.o.m. stämma 2020 

- Fredric Kastevik, ledamot  vald t.o.m. stämma 2019 

- Mattias Grötting, ledamot  vald t.o.m. stämma 2019 

- Ylva Rudström, suppleant  vald t.o.m. stämma 2019 

- Vakant, ledamot   

- Vakant, suppleant   

- Mattias Sebelius, adjungerande 

 

Revisorer:  

- Charlotta Lanthén, ledamot  vald t.o.m. stämma 2020 

- David Lundgren, ledamot  vald t.o.m. stämma 2020 

- Tony Granda, suppleant  vald t.o.m. stämma 2019 

 

Valberedning 

- Mattias Kronwall, ordförande  vald t.o.m. stämma 2019 

- Per Frylen, ledamot  vald t.o.m. stämma 2019 

- Daniel Lundgren, ledamot  vald t.o.m. stämma 2019 
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Senast den 22 maj vill vi få in nomineringar från er, via någon av mailadresserna nedan. 

Vänligen uppge namn på kandidat, förtroendeuppdrag samt motivering.  

 

Tack för er hjälp, vi ser fram emot att erhålla era nomineringar. Självklart så går det bra att 

nominera sig själv.  

 

 

Valberedningen 

 

Mattias Kronwall 073-4496617 mattias.kronwall@nasdaq.com   

Per Frylén 070-9130444 per.frylen@hotmail.com  

Daniel Lundgren 073-6543263 daniel@markis.nu 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Valberedningen 
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